การจัดสรรงบประมาณโครงการ
งบประมาณทั้งหมด
ใช้สัดส่วน

๔๔๗,๗๐๐

บาท

วิชาการ : บริหาร :สารอง
๖๐ : ๓๐ : ๑๐
๓๑๓,๓๙๐ บาท : ๘๙,๕๔๐ บาท : ๔๔,๗๑๐ บาท

เป็นงบประมาณที่ใช้จัดทาโครงการ ๔๐๒,๙๓๐ บาท
ระดับปฐมวัย
๑. โครงการหนูน้อยมีคุณภาพ
๒. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓. โครงการเรียนรู้ด้วยตัวหนู
ระดับประถมศึกษา
๑. โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
๒. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
๓. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
๔. โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปัญหา
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๖. โครงการห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
๗. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
๘. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๙. โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิต และอาชีพ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. โครงการส่งเสริมคุณะรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๑๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
๑๒. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๓. โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของนักเรียน
๑๔. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหาร และการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านบึง
๑๕. โครงการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๑๖. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๑๗. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ

จานวนเงิน (บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
จานวนเงิน (บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓๕,๔๖๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๗,๙๓๐
๕๐,๐๐๐
๒๙,๕๔๐

๑
โครงการ
หนูน้อยมีคุณภาพ
สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รียน
สนองมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๑
มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๒
มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๓
มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๔
มีพฒ
ั นาการด้านสติปญั ญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรูไ้ ด้
กลุ่มงาน/ฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์, นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
ลักษณะ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดประสบการณ์สาคัญทีส่ ่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทัง้ 4 ด้าน คือ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา เป็ นการส่งเสริมศักยภาพในการใช้ทกั ษะชีวติ และเป็ นการเตรียมความพร้อมใน
การ
เรียนรูเ้ พื่อทีจ่ ะเข้าใจสิง่ ต่างๆรอบตัวรวมไปถึงการส่งต่อไปยังระดับทีส่ งู ขึน้
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมพัฒนาการตามโครงการหนูน้อยมีคุณภาพได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสยั การออกกาลังกายและ
เล่นกีฬา กิจกรรมศิลปะและนันทนาการ กิจกรรมโรงเรียนน่ าอยูพ่ วกหนูช่วยได้ และกิจกรรมเกมสนุกปลุกความฉลาด
กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดสรรมาเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชีใ้ นการพัฒนาเด็กปฐมวัยรวมไปถึง
หลักสูตร
การจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กแข็งแรง มีสุขนิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๒. เพื่อให้เด็กรูจ้ กั ควบคุมจิตใจ และแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้
๓. เพื่อให้เด็กได้รจู้ กั ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม
๔. เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารได้ และแสวงหาความรูไ้ ด้
๓. เป้ าหมาย

๒
ผลผลิ ต(เชิ งปริ มาณ)
เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาล ๒ และ ๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ผลลัพธ์(เชิ งคุณภาพ)
เด็กนักเรียนชัน้ อนุ บาล ๒ และ ๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์ คือ เด็กมี
ความแข็งแรง มีสุขนิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ รูจ้ กั ควบคุมจิตใจ และแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้
รูจ้ กั ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม และเด็กสามารถสื่อสารได้ และแสวงหาความรูไ้ ด้
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง
เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีพฒ
ั นาการตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ และผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย
นวัตกรรมที่ใช้ ในการพัฒนา/ร่องรอย/หลักฐาน/ผลงาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน
๓. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์สาหรับการจัดประสบการณ์
๔. รูปภาพ ผลงาน ชิน้ งาน
๕. เอกสาร ข่าวสารประชาสัมพันธ์
๔. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่
กิ จกรรม
๑

ประชุมวางแผนผูร้ บั ผิดชอบ

ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

มิถุนายน ๒๕๖๓ ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหารโรงเรียน

มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์

๓ จัดทาคาสังเพื
่ ่อแต่งตัง้ คณะดาเนินงานตามโครงการ

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดาเนินโครงการ

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๕

๖

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ตลอดปีการศึกษา นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์
๑. กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสยั การออกกาลังกายและเล่นกีฬา๒๕๖๓
นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
๒. กิจกรรมศิลปะและนันทนาการ
๓. กิจกรรมโรงเรียนน่ าอยู่พวกหนูช่วยได้
๔. กิจกรรมเกมสนุกปลุกความฉลาด
นิเทศ กากับ ติดตาม
ตลอดปีการศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรียน
๒๕๖๓

๓
๗

สรุปโครงการ

เมษายน ๒๕๖๔

๕. งบประมาณ
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ

แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์

เงินรายหัว
รวม

๒๐,๐๐๐

๖. การประเมิ นผล
ที่
๑

๒

๓

๔

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ นผล เครื่องมือที่ใช้วดั /
ประเมิ นผล
เด็กแข็งแรง มีสุขนิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัย - สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
ของตนเองได้
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม
เด็กรูจ้ กั ควบคุมจิตใจ และแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้- สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม
เด็กได้รจู้ กั ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม- สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม
เด็กสามารถสื่อสารได้ และแสวงหาความรูไ้ ด้
- สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม

๔

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
เด็กปฐมวัยมีความแข็งแรง มีสุขนิสยั ทีด่ ี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ รูจ้ กั ควบคุมจิตใจ และ
แสดงออก
ทางด้านอารมณ์ได้ สามารถช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม และสามารถสื่อสารได้ และแสวงหาความรูไ้ ด้

ลงชื่อ………………………………………………..ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ………………………………………………..ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์)
(นายรุง่ แผ่นสุวรรณ)
ครูผจู้ ดั ทาโครงการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

๕

โครงการ
ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา
สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รียน
สนองมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๑
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๒
จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๓
ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๔
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๕
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ นการจัดประสบการณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๖
มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยมีส่วนร่วม
กลุ่มงาน/ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์, นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
ลักษณะ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและจัดการ มีลกั ษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนทีไ่ ด้รบั ความสนใจในวงการ
บริหารโรงเรียนมากในปจั จุบนั เพราะเป็ นรูปแบบทีน่ ่ าจะสอดคล้องกับแนวทางการบริหารตาม พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ การมีส่วนร่วมหลายๆภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูป้ กครอง
นักเรียน และชุมชน ซึง่ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๓
กาหนดให้มกี ารกากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สงู สุด และบรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย โดยผูป้ กครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
จัดให้มกี ระบวนการแลกเปลีย่ น
เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดาเนินการ การแก้ไขปญั หา ควบคุม กากับติดตาม
และประเมินผล มีส่วนร่วมในการวางแนวทาง นโยบายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กาหนดให้
ผูป้ กครอง ชุมชน เอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยจะสาเร็จตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ได้นนั ้ จะต้อง
มีองค์ประกอบทีส่ าคัญ ดังนี้
๑) สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบ้ ริหารจะต้องมีวสิ ยั ทัศน์ (Vision) ยอมรับการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษา จะต้องเปิดใจ
กว้างและคิดว่าสถานศึกษามิใช่แหล่งความรูเ้ พียงแห่งเดียว แต่ความรูท้ อ่ี ยูล่ อ้ มรอบสถานศึกษานัน้ ยังมีอกี มากมาย การ

๖
ยอมรับว่าภูมปิ ญั ญาชาวบ้านมีคุณค่านัน้ จะเป็ นหนทางทีท่ าให้สถานศึกษาเปิดรับการบูรณาการระหว่างภูมคิ วามรูข้ อง
สถาน ศึกษาและภูมคิ วามรูจ้ ากชาวบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างแท้จริง
๒) คณะกรรมการสถานศึกษา เป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการปฏิรปู การศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากจะเป็ นผู้
ผลักดันให้การมีส่วนร่วมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็ นผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ กับชุมชน มีขอ้ มูลและทราบความ
ต้องการของชุมชน ซึง่ ย่อมจะมองเห็นแนวทางในการแก้ไขปญั หา นอกจากนี้ การจัดการศึกษาในอนาคตจะเป็ นเรือ่ ง
ของทุกคน ไม่ใช่เรือ่ งของทางราชการแต่เพียงฝ่ายเดียวเหมือนแต่ก่อน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเป็ นบุคคลสาคัญใน
การระดมกาลังในการศึกษาโดยเฉพาะในเรือ่ งของกองทุนการศึกษา
๓) การเรียนการสอน ในการจัดเตรียมการสอนเป็นหน้าทีข่ องสถานศึกษาทีจ่ ะต้องมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นด้านบุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ เพื่อให้เด็กได้เรียนอย่างเสมอภาค สาหรับกระบวนการเรียนรูจ้ ะต้องให้เด็กทุก
คนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ โดยถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด นัน่ ก็คอื การยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง
สถานศึกษาจะต้องร่วมกับภาคเอกชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน จัดกระบวนการเรียนรูใ้ นชุมชนเพื่อให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาใช้ภมู ปิ ญั ญาและวิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาและความต้องการ
สถานศึกษาจะต้องมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์พฒ
ั นากับชุมชน อย่างไรก็ตาม บุคคลภายนอกมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะติดตามผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา เช่น ผลการเรียน การใช้จา่ ยเงิน การจัดกิจกรรม การบริหารสถานศึกษา และจะต้อง
รายงานให้สาธารณชนทราบโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าทีต่ ดิ ตามควบคุมกิจการของสถานศึกษาและ
จะต้องทาหน้าทีน่ ้ใี ห้ดที ส่ี ุด
๔) หลักสูตร เป็ นหัวใจสาคัญของการศึกษา เปรียบเสมือนเป้าหมายของการเดินทางหรือเข็มทิศของการศึกษา เพราะ
ถ้าหลักสูตรไม่มเี ข็มทิศในการเดินทางก็จะไม่ทราบว่าจุดหมายคืออะไร อยูท่ ไ่ี หน กลายเป็ นการไปอย่างไร้จดุ หมาย
ดังนัน้ หลักสูตรจะต้องได้มาตรฐานสากล ผูท้ าให้หลักสูตรได้มาตรฐาน นอกจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว สถานศึกษา
ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องเป็นผูร้ ว่ มพิจารณากาหนดโดยยึดความต้องการของสังคมเป็ นเกณฑ์
นอกจากนี้การวัดผลจะต้องเทีย่ งตรง ตลอดจนใช้ส่อื และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยจึงจะสอดคล้องกับการเรียนการสอน
หลักสูตรทีด่ จี ะต้องมีการยืดหยุน่ เช่น มีการเทียบโอนผลการเรียนทีผ่ เู้ รียนสะสมไว้ในรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้
ไม่ว่าจะเป็ นผลการเรียนทีม่ าจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่กต็ าม รวมทัง้ การเรียนรูน้ อกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ หรือประสบการณ์การทางาน นอกจากนี้ การจัดทาหลักสูตรจะต้องคานึงถึงสภาพปญั หาในชุมชนและสังคม ภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ดังนัน้ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงจัดให้มโี ครงการส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อให้
สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและจัดการ โดยจัดทาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่ มีครูเพียงพอกับ
ชัน้ เรียนและส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และมี
ระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยมีส่วนร่วม

๗
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทาหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
๒. เพื่อจัดสรรครูเพียงพอกับชัน้ เรียนและส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์
๓. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
๔. เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ
๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพการศึกษา
๓. เป้ าหมาย
ผลผลิ ต(เชิ งปริ มาณ)
เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี ๒ และ ๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ผลลัพธ์(เชิ งคุณภาพ)
การบริหารจัดการของโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ในระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี ๒ และ ๓ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ คือ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่ มีครูเพียงพอกับชัน้ เรียนและ
ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และมีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิด โอกาส
ให้ผเู้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยมีส่วนร่วม
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง
๑) เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีพฒ
ั นาการทัง้ ๔ ด้าน ผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย
๒) ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ มีความเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์เพิม่ ขึน้ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูไ้ ด้
อย่างปลอดภัย และพอเพียง
๓) มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุ นการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก คิดเป็ น
ร้อยละ ๙๐
๔) ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในระบบบริหารคุณภาพ
นวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนา/ร่องรอย/หลักฐาน/ผลงาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน
๓. สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูส้ าหรับการจัดประสบการณ์
๔. รูปภาพ ผลงาน ชิน้ งาน
๕. เอกสาร ข่าวสารประชาสัมพันธ์

๘
๔. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่
กิ จกรรม
๑

ประชุมวางแผนผูร้ บั ผิดชอบ

ระยะเวลา
มิถุนายน ๒๕๖๓

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหารโรงเรียน

มิถุนายน ๒๕๖๓

นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์
นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
๓ จัดทาคาสังเพื
่ ่อแต่งตัง้ คณะดาเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผูอ้ านวยการโรงเรียน
๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดาเนินโครงการ

กรกฎาคม ๒๕๖๓ ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๕

๖
๗

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ตลอดปีการศึกษา นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์
๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
๒๕๖๓
นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
๒. กิจกรรมการอบรม สัมมนา ส่งเสริมความเชีย่ วชาญ
ของครูอนุบาล
๓. กิจกรรมสื่อช่วยสอน
๔. กิจกรรมห้องสวยด้วยมือเรา
๕. กิจกรรมประชุมเพื่อบริหารคุณภาพ
นิเทศ กากับ ติดตาม
ตลอดปีการศึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรียน
๒๕๖๓
สรุปโครงการ
เมษายน ๒๕๖๔

๕. งบประมาณ
ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
เงินรายหัว

เงินรายหัว
๒๐,๐๐๐

๙
๖. การประเมิ นผล
ที่
๑

๒

๓

๔

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ นผล เครื่องมือที่ใช้วดั /
ประเมิ นผล
เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีพฒ
ั นาการทัง้ ๔ ด้าน ผ่านเกณฑ์- สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
ตามคุณลักษณะตามวัย
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
ครูรอ้ ยละ ๑๐๐ มีความเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์- สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
เพิม่ ขึน้ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูไ้ ด้อย่าง กิจกรรม
- แบบสังเกต
ปลอดภัย และพอเพียง
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม
มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ - สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็ก คิดเป็น
กิจกรรม
- แบบสังเกต
ร้อยละ ๙๐
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยร้อยละ ๙๐ มีส่วนร่วมในระบบบริหาร - สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
คุณภาพ
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
๒) มีครูเพียงพอกับชัน้ เรียนและมีความเชีย่ วชาญด้านการจัดประสบการณ์
๓) สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูม้ คี วามปลอดภัย และพอเพียง
๔) มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในการจัดประสบการณ์
๕) ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพการศึกษา

ลงชื่อ………………………………………………..ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวบุศรา
แก่อนิ ทร์)
ครูผจู้ ดั ทาโครงการ

ลงชื่อ………………………………………………..ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นายรุง่ แผ่นสุวรรณ)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

๑๐
โครงการ
เรียนรูด้ ว้ ยตัวหนู
สอดคล้องการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพของผูเ้ รียน
สนองมาตรฐานที่ การจัดประสบการณ์ทเ่ี น้นเด็กเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๑
จัดประสบการณ์ทส่ี ่งเสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๒
สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๓
จัดบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรูใ้ ช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชีท้ ่ี ๓.๔
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลงานประเมินพัฒนาการเด็กไป
การจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก
กลุ่มงาน/ฝา่ ยทีร่ บั ผิดชอบ กลุ่มงานวิชาการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์, นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
ลักษณะ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการดาเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูข้ องเด็ก เป็นการปูพน้ื ฐานความรูแ้ ละการเรียนของเด็กปฐมวัยเพื่อให้
เข้าใจในเรือ่ งต่างๆดังนี้ ตนเอง สิง่ ต่างๆรอบตัว บุคคลต่างๆรอบตัว และสภาพแวดแวดล้อม โดยสิง่ เหล่านี้เป็ นพืน้ ฐาน
ใน
การดาเนินชีวติ ทีส่ าคัญของเด็กปฐมวัย และสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดในการเห็นแจ้งแก่ผลตามทีไ่ ด้กล่าวมาในเบือ้ งต้นคือการ
ประเมิน
ซึง่ การประเมินของเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการจากการสังเกตตามสภาพจริง
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมพัฒนาการตามโครงการเรียนรูด้ ว้ ยตัวหนูได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกิจกรรมการ
ประเมินพัฒนาการ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดสรรมาเพื่อให้มคี วามสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชีใ้ นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยรวมไปถึงหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เด็กสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อให้มพี ฒ
ั นาการทุกด้านสมดุลเต็มศักยภาพ
๒. เพื่อให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
๓. เพื่อให้เด็กได้มโี อกาสใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย

๑๑
๓. เป้ าหมาย
ผลผลิ ต(เชิ งปริ มาณ)
เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาล ๒ และ ๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ผลลัพธ์(เชิ งคุณภาพ)
เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาล ๒ และ ๓ โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) มีสมรรถนะตามวัตถุประสงค์
คือ สามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุขและได้มโี อกาสใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ/เกณฑ์ที่คาดหวัง
เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๐ มีพฒ
ั นาการตามวัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ และผ่านเกณฑ์ตามคุณลักษณะตามวัย
นวัตกรรมที่ใช้ ในการพัฒนา/ร่องรอย/หลักฐาน/ผลงาน
๑. หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒. แผนการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน
๓. สื่อ วัสดุ อุปกรณ์สาหรับการจัดประสบการณ์
๔. รูปภาพ ผลงาน ชิน้ งาน
๕. เอกสาร ข่าวสารประชาสัมพันธ์
๔. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่
กิ จกรรม
๑

ประชุมวางแผนผูร้ บั ผิดชอบ

ระยะเวลา
มิถุนายน ๒๕๖๓

๒ จัดทาโครงการเพื่อขออนุ มตั จิ ากผูบ้ ริหารโรงเรียน มิถุนายน ๒๕๖๓

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๓ จัดทาคาสังเพื
่ ่อแต่งตัง้ คณะดาเนินงานตามโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์
นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดาเนินโครงการ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผูอ้ านวยการโรงเรียน

๕

นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์
นางสาวกัญญา คร้ามวงษ์

ที่

จัดกิจกรรมตามโครงการ
๑. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
๒. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการ
กิ จกรรม

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๓
ระยะเวลา

ผูร้ บั ผิดชอบ

๑๒
๖
๗

นิเทศ กากับ ติดตาม
สรุปโครงการ

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๓
เมษายน ๒๕๖๔

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์

๕. งบประมาณ
ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
เงินรายหัว

เงินรายหัว
๒๐,๐๐๐

๖. การประเมิ นผล
ที่
๑

๒

๓

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ นผล เครื่องมือที่ใช้วดั /
ประเมิ นผล
เด็กสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมเพื่อให้มพี ฒ
ั นาการทุกด้าน - สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
สมดุลเต็มศักยภาพ
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม
เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข- สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม
เด็กได้มโี อกาสใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย - สังเกตจากการร่วม - แบบประเมิน
กิจกรรม
- แบบสังเกต
- การประเมินผล
- แบบสอบถาม

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
ได้มโี อกาสใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมกับวัย และได้รบั การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลงาน

๑๓
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก

ลงชื่อ………………………………………………..ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ………………………………………………..ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางสาวบุศรา แก่อนิ ทร์)
(นายรุง่ แผ่นสุวรรณ)
ครูผจู้ ดั ทาโครงการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

๑๔
โครงการ
พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
แผนงาน
แผนงานวิชาการ/งานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุทธิดา ศรีสุข
ลักษณะโครงการ
โครงต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
จากการติดตามผลการใช้ห ลักสู ตรสถานศึกษา ปี การศึกษา ๒๕๕๑ ตามหลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการวัดผลประเมินผล การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ และการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของโรงเรียนวัด
โพธิ์เขียวปรากฏว่า มีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ อ่านออกเขียนไม่ได้และบางส่วนอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งมีจํานวนหนึ่ง แต่ก็ส่งผลกระทบถึงนักเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่สําคัญมีผลต่อการประเมินผล NT และ O - NET ของนักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าวลดต่ําลงไปด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหานักเรีย นอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่องเขียนไม่
คล่อง ของนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้กําหนดให้มีโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในการอ่าน และการเขียน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ผลผลิต
๑. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้าน การอ่าน
และการเขียน
๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรและตามมาตรฐานการศึกษา
๓. เพื่อแก้ปัญหาด้านการอ่านและการเขียนของผู้เรียนรายบุคคล
๒.๒ ผลลัพธ์
๑. เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ให้สูงขึ้น

๑๕
๓.เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. ครูผู้สอนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้านการอ่านและ
การเขียน ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามศักยภาพและวัยของผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้
เต็มตามศักยภาพ
๒. นักเรียนมีทักษะในการอ่านและเขียนเพื่อใช้ในการค้นคว้าหาความรู้
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปลอดจากการอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกต้องและอ่านไม่คลอง
เขียนไม่คล่อง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
เชิงปริมาณ
๑. ครูผู้สอนร้อยละ ๘๐ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหาด้าน
การอ่านและการเขียน ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามกายภาพและ
วัยของผู้เรียน
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนสามารถอ่านออกเขียนได้ ภายใน ๔
เดือน
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อ่านออกเขียนได้ ถูกต้อง
อ่านคลองเขียนคล่อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิชาต่างๆ สูงขึ้นร้อยละ ๕

๑๖
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑.วางแผนจัดทาโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูสุทธิดา

๒.ประชุมชี้แจงโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูสุทธิดา

๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูสุทธิดา

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูสุทธิดา

๕.ดาเนินกิจกรรม

ครูสุทธิดา

- แต่งตั้งครูรับผิดชอบนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน การเขียน

มิ.ย. ๖๓

- จัดทําข้อมูล นักเรียนที่มีปัญหา การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และ
อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง

ก.ค. ๖๓

- เยี่ยมบ้านนักเรียน ที่มีปัญหา การอ่าน การเขียน เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ปกครองทราบและเห็นความสําคัญของการเรียน

ก.ค. ๖๓ – เม.ย.๖๔

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทุกชั้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่านการเขียน เช่น อ่านเป็นคํา คัด
ลายมือ เขียนตามคําบอก อ่านจับใจความ การแต่งประโยค เขียน
เรื่องเชิงสร้างสรรค์ เขียนเรื่องจากภาพ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ. ๖๓
ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๗.ประเมินผลโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ

เม.ย. ๖๔

ครูสุทธิดา

๑๗
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
๑. แต่งตั้งครูรับผิดชอบ
นักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน
การเขียน
๒. จัดทําข้อมูล นักเรียนที่
มีปัญหา การอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ และอ่านไม่
คล่อง เขียนไม่คล่อง

ผลที่ได้

เริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูสุทธิดา

รู้ข้อมูล และ
ก.ค. ๖๓
สามารถนาปัญหา
ของนักเรียนมา
จาแนกเป็นกลุ่ม
และเป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหา
๓. เยี่ยมบ้านนักเรียน ทีม่ ี ผู้ปกครองรับรู้ถึง ก.ค. ๖๓ –
ปัญหา การอ่าน การเขียน ปัญหาของ
เม.ย.๖๔
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ทราบและเห็นความสําคัญ ช่วยกันหา
แนวทางแก้ปัญหา
ของการเรียน

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูสุทธิดา

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูสุทธิดา

๔. พัฒนาสื่อการเรียนการ มีสื่อการจัดการ
เรียนการสอน ใน
สอนทุกชั้น
การพัฒนา
นักเรียน

มิ.ย. ๖๓ –
เม.ษ. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูสุทธิดา

นักเรียนได้พัฒนา ก.ค. ๖๓ –
ทักษะด้านการ
เม.ย. ๖๔
อ่านและการเขียน
จากการได้เข้า
ร่วมกิจกรรม

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูสุทธิดา

๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการอ่านการเขียน
เช่น อ่านเป็นคํา คัด
ลายมือ เขียนตามคําบอก
อ่านจับใจความ การแต่ง
ประโยค เขียนเรื่องเชิง
สร้างสรรค์ เขียนเรื่องจาก
ภาพ

ครูรับรู้ปัญหาของ
นักเรียน

ระยะเวลา
วัน

๑๘
๖. ทรัพยากรโครงการ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ

แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์

เงินรายหัว
รวม

๒๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีวัด/ประเมินผล

เครื่องมือวัด/ประเมินผล

๑. ครูมีสื่อ/นวัตกรรมการแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ สังเกต/สํารวจ
ออก เขีย นไม่ถูกต้อง อ่านไม่ค ล่ อง เขีย นไม่คล่ อ ง
ร้อยละ ๑๐๐

แบบสังเกต/แบบสํารวจ

๒. โรงเรี ย นมี เ ครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลที่ สังเกต/สํารวจ
หลากหลาย สามารถวัด ความสามารถ การอ่าน การ
เขียนของนักเรียน

สื่อ เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล

๓ . มี ก า ร นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น สังเกต/สํารวจ
การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน

แบบบันทึกการนิเทศ
หนังสือเชิญ ผู้ปกครอง

๔. โรงเรี ย นร่ ว มกัน แก้ปั ญ หานั กเรี ย นอ่า นไม่ อ อก สังเกต/สํารวจ
เขียนไม่ถูกต้อง อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ร้อยละ
๑๐๐

แบบสอบถาม

๑๙
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง
ได้เต็มตามศักยภาพ

ลงชื่อ....... ................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุทธิดา ศรีสุข)
ครูผู้ช่วย

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๒๐
ชื่อโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
แผนงาน
วิชาการ
มาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปทิตตา บุญประสิทธิ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาที่สาคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้น หัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยผู้สอนจะต้องเลิกการเรียนการ
สอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ในปัจจุบันการ
จัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ทาให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายและไม่ให้
ความสนใจกับการเรียนเท่าที่ควร ทาให้ผลการเรียนตกต่าและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการเรียนที่หลากหลาย จึงมีการจัดโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อคุณภาพของนักเรียนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ บูรณาการ
รูปแบบและเทคนิคต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อพัฒนานักเรียนอย่าง
จริงจัง และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นโครงการ
ต่อเนื่องต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์
๒. เพื่อให้นักเรียนรู้จักนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
๔. เพือ่ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนรู้จักนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓ ในวิชาคณิตศาสตร์
๓.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

๒๑
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑.วางแผนจัดทาโครงการ

มิ.ย.๖๓

ครูปทิตตา

๒.ประชุมชี้แจงโครงการ

ก.ค.๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน

๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม

ก.ค.๖๓

ครูปทิตตา

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

คณะครู

๕.ดาเนินกิจกรรม

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

คณะครู

๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ย.๖๔

คณะครู

๗.ประเมินโครงการ

เม.ย.๖๔

คณะครู

๘.จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ

เม.ย.๖๔

ครูปทิตตา

-กิจกรรมท่องสูตรคูณทุกเช้าก่อนเรียน
-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว
-กิจกรรมแข่งขันเกม ๒๔
-กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์
-กิจกรรมแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (AMath)
-กิจกรรมประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

๒๒
๕.กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาวัน

สถานที่

งบประมาณ

เริ่มต้น-วันสิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบ

(บาท)

-กิจกรรมท่องสูตรคูณทุกเช้าก่อน
เรียน

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

-

คณะครู

-กิจกรรมแข่งขันคิดเลขเร็ว

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

๑,๐๐๐

ครูปทิตตา

- กิจกรรมแข่งขันเกม ๒๔

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

๑,๐๐๐

ครูปทิตตา

-กิจกรรมตอบปัญหาคณิตศาสตร์

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

๑,๐๐๐

ครูปทิตตา

-กิจกรรมแข่งขันต่อสมการ
คณิตศาสตร์ (A-Math)

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

๑,๐๐๐

ครูปทิตตา

-กิจกรรมประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์

ก.ค.๖๓-เม.ย.๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

๑,๐๐๐

ครูปทิตตา

-กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

ม.ค.๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

๕,๐๐๐

ครูปทิตตา

๖.ทรัพยากรโครงการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ

งบประมาณ

- ค่าวัสดุอุปกรณ์

แหล่งงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)

เงินอุดหนุน

๑๐,๐๐๐

- ค่าจัดทาเอกสาร
รวม

๑๐,๐๐๐

๒๓
๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

๑. นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์

สังเกต/สารวจ

แบบสังเกต/แบบสารวจ

๒. นักเรียนรู้จักนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

สังเกต/สารวจ

แบบสังเกต/แบบสารวจ

๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น สังเกต/สารวจ

แบบสังเกต/แบบสารวจ

๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

แบบสังเกต/แบบสารวจ

สังเกต/สารวจ

๘. ผลที่จะคาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์
๒. นักเรียนรู้จักนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

ลงชื่อ............... ........... ..................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปทิตตา บุญประสิทธิ์)
ครู

ลงชือ่ .............................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

๒๔
ชื่อโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
แผนงาน
แผนงานวิชาการ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งในชีวิต ประจาวัน
เนื่องจากเป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลกและตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
มุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การ
คิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่าง ประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนินชีวิต
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกาหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลกไปแล้ว มนุษยชาติทุกวันนี้สื่อสารกัน
ด้วยภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันโดยตรง การใช้อินเตอร์เน็ต การดูทีวี การดูภาพยนตร์ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือคู่มือทางด้านวิชาการต่างๆ ฯลฯ
ดังนั้นโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงเห็นความสาคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักเรียนได้มีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
3. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
๓. นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจมากขึ้น

๒๕
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๓๐
๒. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ร้อยละ ๕๐
๓. นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจมากขึ้น ร้อยละ ๕๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๒. ประชุมชี้แจงโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๓. กําหนดวันที่จัดกิจกรรม

ก.ค. ๖๓

ครูพรรวินท์

๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ

ก.ค. ๖๓

ครูพรรวินท์

- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา

ก.ค. ๖๓ – เม.ษ. ๖๔

ครูพรรวินท์

- กิจกรรม The Story After Lunch

ก.ค. ๖๓ – เม.ษ. ๖๔

ครูพรรวินท์

๖. นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ษ. ๖๔

ผู้อํานวยการ

๗. ประเมินผลโครงการ

เม.ษ. ๖๔

คณะครูและ
นักเรียน

๘. จัดทําแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

เม.ษ. ๖๔

ครูพรรวินท์

๕. ดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ

๒๖
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่

ผลที่ได้

๑. กิจกรรม
๑. นักเรียนรู้จักความหมายของ
ภาษาอังกฤษวันละ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
คา
๒. นักเรียนมีทักษะการพูดฟัง
ภาษาอังกฤษ
๓. นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้
ภาษาอังกฤษ
๒. กิจกรรม The
Story After
Lunch

๑. นักเรียนได้ใช้ทักษะในการ
อ่านและฟังภาษาอังกฤษ
๒. นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้
เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น

ระยะเวลาวัน
เริ่มต้น – วัน
สิ้นสุด
ก.ค. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

๕,๐๐๐

ครูพรรวินท์

ก.ค. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

๑๐,๐๐๐

ครูพรรวินท์

สถานที่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

๖. ทรัพยากรโครงการ
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ

แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงาน
นอกผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว

- วัสดุ – อุปกรณ์
เงินรายหัว
รวม

๑๕,๐๐๐

๒๗
๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

การประเมิน

ประเมินผล

๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - การประเมินพฤติกรรม - แบบประเมินพฤติกรรม
ในชีวิตประจําวัน
๒. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ
การเรียนรู้

- บันทึกการนาเสนอ
คาศัพท์

- แบบบันทึกการนาเสนอ
คาศัพท์รายวัน

- บันทึกหัวข้อข่าวที่ใช้ใน - แบบบันทึกหัวข้อข่าวราย
การรายงานข่าว
สัปดาห์
๓. นักเรียนมีทักษะในการฟัง พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ - การประเมินพฤติกรรม - แบบประเมินพฤติกรรม
มากขึ้น
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันมากขึ้น ได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน
และได้ใช้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ลงชื่อ................... ...............................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม )
ครู

ลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๒๘
โครงการ

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
แผนงาน
แผนงานวิชาการ/งานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางใยยอง พยาเครือ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนดจึงได้กาหนดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการซึ่งสมรรถนะด้านที่ ๒ คือความสามารถในการคิด
เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการคิดอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและ
สังคมได้อย่างเหมาะสมกระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การ
นาไปใช้ มีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคาถาม กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์
การคิดตีความ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจาแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยง
สัมพันธ์และการคิดจัดอันดับทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาได้โดยการดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ เทคนิค
การสอนตามขั้นตอนอย่างมีระบบจะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
โรงเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น จึงได้
จัดทาโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบและ
มีการคิดแบบองค์รวม
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้
๓. เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ
๔. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์
๕. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถพิเศษและความถนัดของเต็มตามศักยภาพ
๓.เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ
และมีการคิดแบบองค์รวมได้
๒. นักเรียนสามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

๒๙
๓. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการได้เป็นอย่างดี
๔. นักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ได้
๕.นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ
และมี
การคิดแบบองค์รวมร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนสามารถคาดการณ์ กาหนดเป้าหมายและแนวทางการตัดสินใจได้ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการร้อยละ ๙๐
๔. นักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ร้อยละ๘๐
๕.นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความถนัดได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพร้อยละ๙๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑.วางแผนจัดทาโครงการ
๒.ประชุมชี้แจงโครงการ
๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม
๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.ดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรมโครงงาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
- กิจกรรมนานักเรียนแข่งขันความสามารถทางวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
- กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ
๗.ประเมินผลโครงการ
๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย. ๖๓
ครูใยยอง
มิ.ย. ๖๓
ครูใยยอง
มิ.ย. ๖๓
ครูใยยอง
ก.ค. ๖๓ – เม.ย.๖๔ คณะครู
ครูใยยอง
ก.ค. ๖๓ – เม.ย.๖๔
ก.ค. ๖๓ – เม.ย.๖๔
ก.ค. ๖๓ – เม.ย.๖๔
เม.ษ. ๖๔
เม.ษ. ๖๔
เม.ษ. ๖๔

คณะครู
คณะครู
ครูใยยอง

๓๐
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ผลที่ได้

๑. กิจกรรม
โครงงาน ๘
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ

๒. กิจกรรมนา
นักเรียนแข่งขัน
ความสามารถทาง
วิชาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
๓. กิจกรรมเข้า
ค่ายวิทยาศาสตร์

นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ
นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะความสามารถใน
ด้านต่าง ๆ

ระยะเวลา
วัน
เริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด

สถานที่

ก.ค. ๖๓ –
เม.ย.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

๕,๐๐๐

ครูใยยอง

ก.ค. ๖๓ –
เม.ย.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

๕,๐๐๐

ครูใยยอง

๑๐,๐๐๐

ครูใยยอง

โรงเรียน
บ้านบึงและ
ก.ค. ๖๓ –
หน่วยงาน
เม.ย.๖๔
อื่นที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

๖. ทรัพยากรโครงการ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
เงินรายหัว
เงินรายหัว
๑๕,๐๐๐

๓๑
๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมิน
การสังเกต
แบบประเมิน

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่าง
เป็นระบบและมีการคิดแบบองค์รวม
๒. เพื่อส่งเสรินักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสังเกต
มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ
๓. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถทาง
การสังเกต
วิชาการและความคิดสร้างสรรค์
๔. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษ
การสังเกต
และความถนัดของเต็มตามศักยภาพ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบบันทึกการสังเกต
แบบประเมิน
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่าง ๆ และกล้าแสดงออก
ลงชื่อ....... ................................ผู้เสนอโครงการ
(นางใยยอง พยาเครือ)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๓๒
ชือ่ โครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แผนงานวิชาการ
มาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๓
มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวา ให้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพของแต่ละคนแล้ว การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นเรื่องสาคัญอีกเรื่อง หนึ่งเพราะนักเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นวัยที่จะต้องได้รับการพัฒนาพื้นฐานทางด้านจิตใจที่ดี งาม เพื่อเติบโตไปเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ซึ่งผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีปัญหาด้าน พฤติกรรมมากเพราะเป็นวัย
ที่กาลังเรียนรู้ กาลังปรับตัวกับสังคมที่มีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดี ซึ่งการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ เกิดสมรรถนะที่สาคัญ ๕ ประการ คือ
ความสามารถสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการ แก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ที่ต้องการ คือ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์
สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ ท างานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งสมรรถนะ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
คุณลักษณะที่จะทาให้ประเทศชาติมี พลเมืองที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนและพวกพ้องอันจะนามาซึ่ง ความแตกแยกและส่งผลต่อความสงบสุขของบ้านเมือง
ดังนั้นโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้มีการพัฒนาการครบ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะด้าน
คุณธรรม จริยธรรม การรู้จักตนเอง พึ่งตนเอง และส่งเสริมสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีความมั่นใจกล้า
แสดงออกและเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีคุณภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
๓. เพื่อให้นักเรียนมีได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงนิทรรศการสร้างขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้

๓๓
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีคุณภาพ
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ
๓. นักเรียนมีได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงนิทรรศการสร้างขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ ร้อยละ ๑๐๐
๓. นักเรียนมีได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ ๑๐๐
๔. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงนิทรรศการสร้างขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้ ร้อยละ ๖๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑. วางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม
๒. ประชุมชี้แจโครงการ
๓. กําหนดวันที่จัดกิจกรรม
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ดําเนินกิจกรรม
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
- กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
๑. ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.๖
๒. ค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.๔ – ป.๖

ระยะเวลา
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔
ธ.ค. ๖๓
มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔
ธ.ค. ๖๓
ม.ค. ๖๔

ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์
ครูอดิศักดิ์

๖. นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ย. ๖๔

ผู้อํานวยการ

๗. ประเมินผลโครงการ

เม.ย. ๖๔

๘. จัดทําแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครูและ
นักเรียน
ครูพรรวินท์

๓๔
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลา
กิจกรรม/ขั้นตอน
วัน
ผลที่ได้
การปฏิบัติหน้าที่
เริ่มต้น –
วันสิ้นสุด
๑. กิจกรรมชุมนุม ๑. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัด และ มิ.ย. ๖๓
ความสามารถของนักเรียน
– เม.ย.
๒. นักเรียนได้พัฒนาความรู้
๖๔
ความสามารถตามความสนใจและความ
ถนัดมากขึ้น
๓. นักเรียนสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการ
เรียนรู้โดยความสนใจของตนเอง
๒. กิจกรรมศึกษา ๑. นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้นอก
ธ.ค. ๖๓
แหล่งเรียนรู้นอก ห้องเรียน
สถานที่
๒. นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจาก
การเรียนรู้นอกสถานที่
๓. กิจกรรมลูกเสือ
– เนตรนารี

๑. นักเรียนได้ฝึกความเป็นระเบียบวินัย
การสังเกต และการจดจา
๒. นักเรียนได้รับประสบการณ์ชีวิต
โดยตรง
๓. นักเรียนได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

มิ.ย. ๖๓
– เม.ย.
๖๔

สถานที่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูประจา
ชุมนุมต่าง ๆ

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูพรรวินท์

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

๓๕
๖. ทรัพยากรโครงการ
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ

แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงาน
นอกผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

เงินพัฒนาผู้เรียน

- วัสดุ – อุปกรณ์

เงินพัฒนาผู้เรียน
รวม

จานวนเงิน(บาท)

๑๕๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

การประเมิน

ประเมินผล

๑. นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิต
ประจําวันอย่างมีคุณภาพ

- การประเมินพฤติกรรม - แบบประเมินพฤติกรรม

๒. นักเรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ

- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน

- การสร้างชิ้นงาน
ผลงาน

- ชิ้นงาน ผลงาน

- สารวจความพึงพอใจ

- แบบสารวจความพึงพอใจ

๓๖
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๓. นักเรียนมีได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔. นักเรียนได้มีโอกาสแสดงนิทรรศการสร้างขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้

วิธีการวัดและ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

การประเมิน

ประเมินผล

- บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน

- แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักเรียน

- สารวจความพึงพอใจ

- แบบสารวจความพึงพอใจ

- การสร้างผลงาน
นวัตกรรม

- ผลงาน นวัตกรรม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีทักษะในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีคุณภาพ ได้ศึกษาค้นคว้านอกสถานที่ และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ โดยมีโอกาสแสดงนิทรรศการสร้างขึ้นจากกระบวนการ
เรียนรู้

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอ โครงการลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม )
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ครู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๓๗
ชือ่ โครงการ
แผนงาน
มาตรฐาน

ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
วิชาการ
มาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๔
มาตรฐานที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวปทิตตา บุญประสิทธิ์
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และเข้าถึงสารสนเทศ อย่าง
กว้ า งขวางในทุ ก สถานที่ แ ละทุ ก เวลา โดยผ่ า นสื่ อ ที่ ห ลากหลายในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ เพื่ อ การพั ฒ นาตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ที่สําคัญยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริม สนับสนุน และการปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ตลอดจน
การบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนและการสอนและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ ที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องให้มีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ห้ อ งสมุ ด ที่ มี “หนั ง สื อ และกิ จ กรรมดี บรรยากาศดี บรรณารั ก ษ์ ดี ห รื อ ห้ อ งสมุ ด ๓ ดี ” โรงเรี ย นจึ ง ให้
ความสําคัญกับห้ องสมุดและตระหนั กถึงการพัฒนาผู้เรียนให้ มีนิสั ยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่ าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่ง เรียนรู้ ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป
โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้จัดทําโครงการ ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน เป็น
โครงการต่อเนื่องต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ ผลผลิต
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ สําหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน
๓. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
๒.๒ ผลลัพธ์
นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

๓๘
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ต่อสัปดาห์
๒. นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ ๑ เล่ม
๓. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕
๔. นักเรียนจัดทําบันทึกการอ่านสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง/คน
๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖. ผู้รับบริการ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ มีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป
๓.๒ เชิงคุณภาพ
นักเรียน บุคลากรและชุมชนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนจัดทาโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูปทิตตา

๒.ประชุมชี้แจงโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน

๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูปทิตตา

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

คณะครู

๕.ดาเนินกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

คณะครู

-กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้มีชีวิต
-กิจกรรมอาสาสมัครนักเรียนดูแลห้องสมุด ๕ คน
และอบรมอาสาสมัครนักเรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจงานห้องสมุด จัดและตกแต่งห้องสมุด จัด
กลุ่มหนังสือตามกลุ่มสาระ
- กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน
๑) แข่งขันตอบปัญหา

๓๙
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๗.ประเมินโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๘.จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ

เม.ย. ๖๔

ครูปทิตตา

๒) นักเล่านิทาน
๓) ประกวดคัดลายมือ
๔) ประกวดเขียนเรียงความ เขียนเรื่องจากภาพ
๕) ประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
-กิจกรรมบันทึกการอ่าน การศึกษา
-กิจกรรมตอบคําถาม
- กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ
-กิจกรรมเล่านิทาน
- กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
- จัดหาหนังสือ

๔๐
๕.กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาวัน

สถานที่

เริ่มต้น-วันสิ้นสุด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

(บาท)

มิ.ย. ๖๓

โรงเรียนบ้านบึง

ครูปทิตตา

-กิจกรรมอาสาสมัครนักเรียนดูแล
ห้องสมุด

ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

ครูปทิตตา

- กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน

ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

ครูปทิตตา

-กิจกรรมบันทึกการอ่าน
การศึกษา

ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

ครูปทิตตา

-กิจกรรมตอบคําถาม

ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียนบ้านบึง

ครูปทิตตา

-กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดให้มี
ชีวิต

๑) แข่งขันตอบปัญหา
๒) นักเล่านิทาน
3) ประกวดคัดลายมือ
4) ประกวดเขียนเรียงความ
เขียนเรื่องจากภาพ
5) ประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อย
กรอง

๔๑
๖.ทรัพยากรโครงการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา

จานวนเงิน

เงินรายหัว

วัสดุ/อุปกรณ์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าจัดทาเอกสาร
รวม

๒๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

๑. ร้อยละของ นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้

สังเกต/สํารวจ

แบบสังเกต/แบบสํารวจ

๒. ร้อยละของ นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติม

สังเกต/สํารวจ

แบบสังเกต/แบบสํารวจ

๓. ร้อยละของ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน

สังเกต/สํารวจ

แบบสังเกต/แบบสํารวจ

๔. ร้อยละของ นักเรียนจัดทําบันทึกการอ่าน

สังเกต/สํารวจ

แบบสังเกต/แบบสํารวจ

๔๒
๘. ผลที่จะคาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนรักการอ่าน สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ สําหรับนักเรียน บุคลากรและชุมชน
๓. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปทิตตา บุญประสิทธิ์)
ครู

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

๔๓
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน

ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
แผนงานวิชาการ/งานบริหารทั่วไป
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๔
มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ว่าที่ร.ต.อดิศักดิ์ นาระนะ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๒๕ กาหนดว่า รัฐต้องส่งเสริมให้มีการดาเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดในมาตราที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้ วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่ อต่างๆ รอบตัว ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอ
ผลงาน สาหรับในด้านการบริหารและ การจัดการศึกษา กาหนดในมาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลาการของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงเป็นยุคข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้
ทั น สมั ย อยู่ ตลอดเวลา ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง โดยเฉพาะด้ านการศึกษา
ได้ส่งเสริมให้นาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยมาเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด โดยมีนโยบายให้โรงเรียนนาคอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดทั้งให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ แก่นักเรียนทุกระดับชั้น โรงเรียน
บ้านบึง
(สั น ติมโนประชาสรรค์) จั ด ทาโครงการนี้ ขึ้ นเพื่อให้ บริการแก่บุคลากร และนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และใช้
คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หาความรู้ การค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้ในวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๒.๓ เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง

๔๔
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน
๒. นักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๓. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
๓.๒ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน ร้อยละ ๙๐
๒. นักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ร้อยละ ๙๐
๓. นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง ร้อยละ ๙๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑.วางแผนจัดทาโครงการ
๒.ประชุมชี้แจงโครงการ
๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม
๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.ดาเนินกิจกรรม
- ปรับปรุง ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 -6
- นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นคว้าหาความรู้
๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ
๗.ประเมินผลโครงการ
๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ

ระยะเวลา
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

ผู้รับผิดชอบ
ครูอดิศักดิ์
ผู้บริหาร
ครูอดิศักดิ์
คณะครู

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

ครูอดิศักดิ์

เม.ย.๖๔
เม.ย.๖๔
เม.ย.๖๔

คณะครู
คณะครู
ครูอดิศักดิ์

๔๕
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาวัน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลที่ได้
การปฏิบัติงาน
เริ่มต้น-วันสิ้นสุด
๑. ปรับปรุง ดูแล
รักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พร้อมใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน

๒. จัดกิจกรรม
นักเรียนมีความรู้
การเรียนการสอน ความสามารถในการ
วิชาคอมพิวเตอร์ ใช้งานคอมพิวเตอร์
ให้กบั นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
๑-๖
๓. นักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ใน
การค้นคว้าหา
ความรู้

นักเรียนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ค้นคว้า
ข้อมูล

สถานที่

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

งบประมาณ
(บาท)

โรงเรียน
บ้านบึง

ผู้รับผิดชอบ

ครูอดิศักดิ์

ครูอดิศักดิ์

คณะครู

๖. ทรัพยากรโครงการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์

แหล่งงบประมาณ
เงินรายหัว

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว
รวม

๓๐,๐๐๐

๔๖
๗. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เรียนรู้ในวิชา
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบถาม

เครื่องมือ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

๒. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถใน
การใช้งานคอมพิวเตอร์

การสังเกต
ทดสอบการปฏิบัติ

แบบสังเกต
ผลงานนักเรียน

๓. เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็น
แหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้
ด้วยตนเอง

การสังเกต
บันทึกการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์

แบบสังเกต
แบบบันทึกการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
๘.๒ นักเรียนมีทักษะความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์
๘.๓ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ว่าที่ร.ต. ............ .......................ผู้เสนอโครงการ
(อดิศักดิ์ นาระนะ)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๔๗
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนงานวิชาการ
มาตรฐานที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๑/๕
มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๔
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต โรงเรียนบ้านบ้านบึง
(สันติมโนประชาสรรค์) จึงดําเนินการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการเรียนการสอนตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย พบว่า ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นจะมี
ผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านหรือเฉพาะรายวิชา นั้นๆ หากผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถเฉพาะด้านนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้น จะ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเต็ม
ศักยภาพได้ เพื่อพัฒนาความผู้เรียนให้บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา จาก
พื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ โรงเรียนบ้านตาขุน จึงได้จัดให้มี โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนขึ้น
ผู้ เรี ย นถือเป็ น ผู้ ที่มีความสํ าคัญที่สุ ดในการจัดการศึกษาสถานศึกษาต้องวางแผนเพื่อพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ย นเพื่อยกระดับ การศึ กษาของนั กเรีย นให้ มีคุ ณภาพและสอดคล้ องกับนโยบายยกระดั บ
การศึกษาไทย ด้วยการวัดความรู้และและทักษะนําไปสู่ความการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดําเนินงานของระบบ
เรียนรู้ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพที่สอดคล้อ งและ
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. เพือ่ ยกระดับของการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนให้สูงขึ้น
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละบุคคล

๔๘
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนให้สูงขึ้น
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละ
บุคคล
เชิงปริมาณ
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ ๕
๒. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนให้สูงขึ้น ร้อยละ ๕
๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละ
บุคคล ร้อยละ ๘๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑. วางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม
๒. ประชุมชี้แจโครงการ
๓. กําหนดวันที่จัดกิจกรรม
๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ดําเนินกิจกรรม
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติ (O-NET,
NT, และข้อสอบมาตรฐาน)
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะด้านวิชาการ

ระยะเวลา
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์

ธ.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

ครูประจําวิชา

ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔
ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

ครูพรรวินท์
ครูพรรวินท์

๖. นิเทศ ติดตาม กิจกรรม โครงการ
๗. ประเมินผลโครงการ

เม.ษ. ๖๔
เม.ษ. ๖๔

๘. จัดทําแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

เม.ษ. ๖๔

ผู้อํานวยการ
คณะครูและ
นักเรียน
ครูพรรวินท์

๔๙
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่
๑. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมการ
สอบระดับชาติ (ONET, NT, และ
ข้อสอบมาตรฐาน)
๒. กิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้

ผลที่ได้
๑. นักเรียนมีประสบการณ์ใน
การทาข้อสอบ
๒. นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติม
๓. นักเรียนได้ทบทวนความรู้
นักเรียนได้ทากิจกรรมที่สร้าง
เสริมทักษะในด้านต่างๆ

๓. กิจกรรมส่งเสริม ๑. นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่
นักเรียนแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการ ๒. นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในตนเอง
๓. นักเรียนเกิดการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนผ่านการปฏิบัติจริง

ระยะเวลาวัน
เริ่มต้น – วันสิ้นสุด
ธ.ค. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ก.ค. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูพรรวินท์

ก.ค. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูพรรวินท์

สถานที่

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ครูประจาวิชา

๖. ทรัพยากรโครงการ
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ

แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่อมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงาน
นอกผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว

- วัสดุ – อุปกรณ์
เงินรายหัว
รวม

๒๐,๐๐๐

๕๐
๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

การประเมิน

ประเมินผล

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

- การทดสอบ

- แบบทดสอบ

- การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์

- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

๒. ผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนให้สูงขึ้น

- การทดสอบระดับชาติ

- แบบทดสอบระดับชาติ

๓. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละบุคคล

- การสังเกต

- แบบบันทึกการสังเกต

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบระดับชาติของ
โรงเรียนให้สูงขึ้น และนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและถนัดของ นักเรียนแต่ละ
บุคคล

ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอ โครงการลงชื่อ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม )
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ครู
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๕๑
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิต และอาชีพ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
แผนงานวิชาการ/งานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัด ๑.๑/๖
มาตรฐาน ๓ ตัวชี้วัด ๓.๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภัครดา วงศ์ชนะภัย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป็ น ปรั ช ญาชี้ ถึ ง แนวการด ารงอยู่ และปฏิ บั ติ ต น ประชาชนใน
ทุกระดับ ให้ดาเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน
หลายหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ได้น้อมนาหลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหา
และปรากฏความสาเร็จเป็นรูป ธรรมมากขึ้นและจากความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวด ๑ มาตรา ๖ ว่าด้ว ยการจัดการศึก ษา ต้องเป็นไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทย
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนบ้านบึ ง (สันติมโนประชาสรรค์) จึงจัด การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อที่จะให้
ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ที่วางไว้ โดยพยายามให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าคาตอบด้วยตนเองให้มากที่ สุด
ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น เน้นกระบวนการการทางานร่วมกับผู้อื่น มีนิสัยรักการทางาน มีทักษะในการทางาน พร้อม
ทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพือ่ ให้นักเรียนนาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างประหยัด และรู้คุณค่าของเงิน
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยมัธยัสถ์อดออม และออมเงิน
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ และตาม
ศักยภาพ
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนสามารถนาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๒. นักเรียนสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างประหยัด และรู้คุณค่าของเงิน
๓. นักเรียนมีนิสัยมัธยัสถ์อดออม และออมเงิน

๕๒
๔. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจและตาม
ศักยภาพ
๓.๒ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนสามารถนาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างประหยัด และรู้คุณค่าของเงิน ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนมีนิสัยมัธยัสถ์อดออม และออมเงิน ร้อยละ ๘๐
๔. นักเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ และ
ตามศักยภาพ ร้อยละ ๘๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑.วางแผนจัดทาโครงการ
๒.ประชุมชี้แจงโครงการ
๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม
๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.ดาเนินกิจกรรม
- สหกรณ์โรงเรียน
- ธนาคารโรงเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมรายได้และฝึกอาชีพระหว่างเรียน
(ปลูกผักสวนครัว การถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร)
๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ
๗.ประเมินผลโครงการ
๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ

ระยะเวลา
มี.ค.๖๓
มี.ค.๖๓
เม.ย.๖๓
พ.ค.๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ครูภัครดา
ผู้บริหาร
ครูภัครดา
คณะครู

พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔

ครูภัครดา
คณะครู

มี.ค.๖๔
มี.ค.๖๔
มี.ค.๖๓

คณะครู
คณะครู
ครูภัครดา

๕๓
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาวัน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลที่ได้
การปฏิบัติงาน
เริ่มต้น-วันสิ้นสุด

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๑. สหกรณ์
โรงเรียน

นักเรียนรู้จักการใช้
จ่ายเงินอย่าง
ประหยัด

พ.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔

ห้อง
สหกรณ์

ครูใยยอง

๒. ธนาคาร
โรงเรียน

นักเรียนรู้จักการออม
พ.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔
เงิน

ห้อง
ธนาคาร

ครูพนิดา

๓. กิจกรรม
ส่งเสริมรายได้
และฝึกอาชีพ
ระหว่างเรียน
(ปลูกผักสวนครัว
การถนอมอาหาร
การแปรรูป
อาหาร)

นักเรียนมีทักษะ
สามารถนาความรู้ไป
ประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ระหว่างเรียน
และนาไปเป็นอาชีพ พ.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔
ได้ในอนาคต

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูภัครดา

๖. ทรัพยากรโครงการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์

แหล่งงบประมาณ
เงินรายหัว

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว
รวม

๑๕,๐๐๐

๕๔
๗. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียนนาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

การสังเกต
การสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

๒. นักเรียนสามารถวางแผนการใช้เงินอย่าง
ประหยัด และรู้คุณค่าของเงิน

การสังเกต
การสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

๓. นักเรียนมีนิสัยมัธยัสถ์อดออม และออมเงิน

การสังเกต
บันทึกการออม

แบบสังเกต
สมุดธนาคาร

การสังเกต
การสอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม

๔. นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา
ความรู้เกีย่ วกับอาชีพที่ตนเองสนใจ และตาม
ศักยภาพ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ นักเรียนสามารถนาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
๘.๒ นักเรียนสามารถวางแผนการใช้เงินอย่างประหยัด และรู้คุณค่าของเงิน
๘.๓ นักเรียนมีนิสัยมัธยัสถ์อดออม และออมเงิน
๘.๔ นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจและตาม
ศักยภาพ

ลงชื่อ........................ .......................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภัครดา วงศ์ชนะภัย)
ครู

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๕๕
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
แผนงาน
แผนงานวิชาการ/การบริหารทั่วไป
มาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒/๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คาทวี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
............................................................................................................................................... ...............................
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ในสังคมการสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบ
หน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะตามหลักประชาธิปไตยและเรียนรู้การทางานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการใช้จ่าย
และการลงทุน และฝึกความซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการทาให้นักเรียนได้รู้จักประหยัด เก็บออม นักเรียนได้
มีการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริงและการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่สาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาให้
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยนาหลักธรรมมาใช้และเพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสาคัญของวัน
สาคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรัก
ความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้
ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือและทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้วยกันและเพื่อในอนาคตต่อไปจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเป็นเยาวชนที่ดีของชาติบ้านเมือง และเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคมสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักการน้อมนาพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและมีลักษณะอันพึ่งประสงค์มีพัฒนาการตาม
ศักยภาพ
๒. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสาคัญต่างๆ
๓. เพื่อเป็นการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและมีลักษณะอันพึ่งประสงค์มีพัฒนาการตาม
ศักยภาพ
๒. นักเรียนเห็นความสาคัญเเละได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ

๕๖
๓. นักเรียนน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและมีลักษณะอันพึ่งประสงค์มีพัฒนาการตาม
ศักยภาพร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ร้อยละ ๑๐๐
๓. นักเรียนน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติที่
ยั่งยืน ร้อยละ ๑๐๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑. วางแผนจัดทาโครงการ
๒.ประชุมชี้แจงโครงการ
๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม
๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.ดาเนินกิจกรรม
-กิจกรรมวิถีพุทธ
๑. กิจกรรมการเข้าค่ายธรรมะ
-กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๑. กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
๒. กิจกรรมวันไหว้ครู
๓. กิจกรรมแห่เทียนพรรษาวันอาสาฬบูชาและ
วันเข้าพรรษา
๔. วันภาษาไทย
๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียตริ ร.๑๐
๖. กิจกรรมวันอาเซียน
๗. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๘. กิจกรรมวันลอยกระทง
๙. กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่
๑๐. กิจกรรมวันเด็ก
๑๑. กิจกรรมวันครู

ระยะเวลา
เม.ย.๖๓
พ.ค.๖๓
พ.ค.๖๓
พ.ค.๖๓
พ.ค.๖๓-มี.ค.๖๔
พ.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔
พ.ย.๖๓
พ.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔
๖ พ.ค. ๖๓
๑๑ มิ.ย. ๖๓
๕ ก.ค. ๖๓

ผู้รับผิดชอบ
ครูรัชนีกร
ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูรัชนีกร
คณะครู
คณะครู
ครูรัชนีกร

๒๖ ก.ค. ๖๒
๒๘ ก.ค. ๖๓
๘ ส.ค. ๖๓
๑๒ ส.ค. ๖๓
๑๕ พ.ย. ๖๓
๒๕ ธ.ค. ๖๓
๙ ม.ค. ๖๔
๑๖ ม.ค. ๖๔

ครูสุทธิดา
คณะครู
ครูรัชนีกร
คณะครู
คณะครู
ครูพรรวินท์
คณะครู
คระครู

ครูรัชนีกร
คณะครู
ครูรัชนีกร
ครูรัชนีกร

๕๗
กิจกรรม
๑๒. กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา
๑๓. กิจกรรวันปัจฉิมนิเทศ ป.๖

ระยะเวลา
๗ ก.พ. ๖๔
๑๔ มี.ค. ๖๔

ผู้รับผิดชอบ
ครูรัชนีกร
คณะครู

๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

มี.ค.๖๔

คณะครู

๗.ประเมินโครงการ

มี.ค.๖๔

คณะครู

๘.จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ

มี.ค.๖๔

ครูรัชนีกร

๕.กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขัน้ ตอนการ
ปฏิบัติงาน
๑.กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม
-กิจกรรมรายวัน
-กิจกรรมรายสัปดาห์
-กิจกรรมรายเดือน
-กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ
๒.กิจกรรมวันสาคัญ
ต่างๆ
๑. กิจกรรมเวียนเทียน
วันวิสาขบูชา
๒. กิจกรรมวันไหว้ครู
๓. กิจกรรมแห่เทียน
พรรษาวันอาสาฬบูชา
และวันเข้าพรรษา

ผลที่ได้
นักเรียนรู้
และเข้าใจ
หลักการ
ปฏิบัติตาม
แนวทางวิถี
พุทธ
นักเรียนได้
เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ

ระยะเวลาวัน สถานที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เริ่มต้น-วันสิ้นสุด
(บาท)
พ.ค. ๖๓ –
โรงเรียน
ครูรัชนีกร
มี.ค. ๖๔
บ้านบึง

โรงเรียน
บ้านบึง
๖ พ.ค. ๖๓

ครูรัชนีกร

๑๑ มิ.ย. ๖๓
๕ ก.ค. ๖๓

คณะครู
ครูรัชนีกร

๕๘
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
๔. กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียตริ ร.๑๐
๕. วันภาษาไทย
๖. กิจกรรมวันอาเซียน
๗. กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ
๘. กิจกรรมวันลอย
กระทง
๙. กิจกรรมวันคริต
มาสต์และวันขึ้นปีใหม่
๑๐. กิจกรรมวันเด็ก
๑๑. กิจกรรมวันครู
๑๒. กิจกรรมเวียน
เทียนวันมาฆบูชา
๑๓. กิจกรรวันปัจฉิม
นิเทศ ป.๖

ผลที่ได้
นักเรียนได้
เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ

ระยะเวลาวัน สถานที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
เริ่มต้น-วันสิ้นสุด
(บาท)
๒๘ ก.ค. ๖๓ โรงเรียน
คณะครู
บ้านบึง
๒๖ ก.ค. ๖๓
ครูสุทธิดา
๘ ส.ค. ๖๓
ครูรัชนีกร
๑๒ ส.ค. ๖๓
คณะครู
๑๕ พ.ย. ๖๓

คณะครู

๒๕ ธ.ค. ๖๓

ครูพรรวินท์

๙ ม.ค. ๖๔
๑๖ ม.ค. ๖๔
๗ ก.พ. ๖๔

คณะครู
คระครู
ครูรัชนีกร

๑๔ มี.ค. ๖๔

คณะครู

๖.ทรัพยากรโครงการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา
วัสดุ/อุปกรณ์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
- ค่าจัดทาเอกสาร
รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน
เงินบริจาค

เงินอุดหนุน
๓๕,๔๖๐

๕๙
๗. การประเมินผล
ที่

วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
การประเมินผล
ประเมินผล
๑. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักธรรมใน
- สังเกต
- แบบบันทึกการสังเกต
พระพุทธศาสนาและมีลักษณะอันพึ่งประสงค์มี - สอบถาม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
พัฒนาการตามศักยภาพ
- ภาพกิจกรม
๒. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
- สังเกต
- แบบบันทึกการสังเกต
- ตรวจผลงาน - แบบประเมินความพึงพอใจ
- ภาพกิจกรรม
๓

ตัวชี้ความสาเร็จ

๓. นักเรียนน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การ
ปฏิบัติที่ยั่งยืน

- สังเกต
- สอบถาม
- ตรวจผลงาน

- แบบบันทึกการสังเกต
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ภาพกิจกรรม

๘. ผลที่จะคาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนได้รู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและมีลักษณะอันพึ่งประสงค์มีพัฒนาการตามศักยภาพ
๒. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
๓. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องสหกรณ์การวางแผน การใช้จ่าย การลงทุน
๔. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดเก็บออม
๕.นักเรียนน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ว่าที่รต.หญิง............................... ..........ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.............................................ผู้อ นุมัติโครงการ
(รัชนีกร คาทวี)
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ)
ครูผู้ช่วย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

๖๐
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมประชาธิปไตย
แผนงาน
แผนงานวิชาการ/การบริหารทั่วไป
มาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒/๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชนีกร คาทวี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ทาให้โรงเรียนสามารถพัฒนาและวางพื้นฐานประชาธิปไตยให้กับ
นักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งนับว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพราะจะได้ฝึกฝนการปฏิบัติและเป็นการสร้างพฤติกรรมของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ ใน
ระบบหน้าที่ที่ตนเองพึงจะมีต่อประเทศชาติ โดยให้รู้สิทธิ หน้าที่ และบทบาท ของตนเอง ในวิถีประชาธิปไตยที่
ถูกต้องต่อไป ทางโรงเรียนตระหนักดีว่าถ้านักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยไปจากโรงเรียน เมื่อนักเรียน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ในวันข้างหน้าจะเป็นกาลังสาคัญ ในการนาพาประเทศไปสู่การปกครองที่เข้มแข็งและมีความ
สามัคคี มีความรัก ความผูกพันและหวงแหนในการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนมีความจาเป็นต้องดาเนินการโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นโครงการ
ต่อเนื่องต่อไป
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถี
การปกครองระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งคณะทางาน
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกการทางานร่วมกัน รู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา
รับผิดชอบต่อตนเองรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น มีนิสัยความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
จากการเรียนรู้วิธีการทางประชาธิปไตย
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี
๒. นักเรียนได้รับฝึกการทางานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีเหตุผล ความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้อื่น เป็นผู้นา ตามที่ดี
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ร้อยละ ๘๐
๒. นักเรียนได้รับฝึกการทางานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อ
ตนเอง มีเหตุผล ความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้อื่น เป็นผู้นา ตามที่ดี ร้อยละ ๘๐

๖๑
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนจัดทาโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูรัชนีกร

๒.ประชุมชี้แจงโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน

๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูรัชนีกร

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

คณะครู

๕.ดาเนินกิจกรรม

ก.ค. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

คณะครู

๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๗.ประเมินโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๘.จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ

เม.ย. ๖๔

ครูรัชนีกร

- กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งนักเรียน
- กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
- กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตามข้อเสนอ
และของสภานักเรียน

๖๒
๕.กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ผลที่ได้

๑.กิจกรรมรณรงค์
การเลือกตัง้
นักเรียน

นักเรียนมีประสบ

- กิจกรรมส่งเสริม
การปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย

สถานที่ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น-วันสิ้นสุด

(บาท)

ก.ค. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูรัชนีกร

ก.ค. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูรัชนีกร

นักเรียนมี
ก.ค. ๖๓ – เม.ย. โรงเรียน
ประสบการณ์การ
๖๔
บ้านบึง
เป็นผู้นา ผู้ตาม
และปฏิบัติตาม
หน้าที่และสิทธิ
ตามในระบอบ

ครูรัชนีกร

การณ์การหาเสียง
การเลือกตั้ง

๒.กิจกรรมเลือกตั้ง นักเรียนมี
คณะกรรมการ
ประสบการณ์การ
นักเรียน
เป็นผู้นาและผู้
ตามในระบอบ
ประชาธิปไตย
๓.กิจกรรมสภา
นักเรียน

ระยะเวลาวัน

- กิจกรรมต่างๆ ที่ ประชาธิปไตย
โรงเรียนจัดขึ้นตาม
ข้อเสนอและของ
สภานักเรียน

ก.ค. ๖๓ – เม.ย.
๖๔

๖๓
๖.ทรัพยากรโครงการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา

จานวนเงิน

เงินบริจาค

วัสดุ/อุปกรณ์
-ค่าวัสดุอุปกรณ์
เงินอุดหนุน

- ค่าจัดทาเอกสาร
รวม

๑๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้ความสาเร็จ

๑. นักเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่
ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี

วิธีการวัดและ
การประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- สังเกต

- แบบสอบถาม,แบบสังเกต

- สอบถาม

- แบบบันทึกพฤติกรรม
- ภาพกิจกรรม

๒. นักเรียนได้รับการฝึกการทางานร่วมกัน ปรับตัว - สังเกต
เข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
- บันทึกการ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพใน
ตรวจบริเวณ
ความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นา ตามที่ดี

- แบบบันทึกคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์(จิตอาสา)
- บันทึกการประชุม,
แบบประเมิน,รายงาน
โครงการ

๖๔
๘. ผลที่จะคาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี
๒. นักเรียนได้รับการฝึกการทางานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง
มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นา ผู้ตามที่ดี

ว่าที่รต.หญิง.....................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมั ตโิ ครงการ
( รัชนีกร คาทวี )
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ครูผู้ช่วย
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)

๖๕
ชื่อโครงการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แผนงาน
แผนงานวิชาการ/งานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒/๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวภัครดา วงศ์ชนะภัย
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
................................................................................................................................................................ ..............
๑. หลักการและเหตุผล
การดาเนินโครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษาที่ผ่านมาทาให้โรงเรียนสามารถ
ช่วยเหลือ นักเรียนด้านการเรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างทั่วถึงนักเรียนทุก
คนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้ และความสามารถพิเศษ นักเรียนได้รู้จักตนเอง
ซึ่งประสบความสาเร็จในระดับหนึ่ง ในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่าสั งคมได้แปรเปลี่ยนไปมาก ส่งผลให้นักเรียนต้อง
มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อันก่อให้เกิดปัญหาติดตามมาสาหรับนักเรียนที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน
การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือการป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้โรงเรียนบ้านบึง
(สันติมโนประชาสรรค์)
ได้ตระหนักถึงความจาเป็นเร่งด่วน ในการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถดารงชีวิต
ด้วยวิถีและปัญญา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม และปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนกับโรงเรียน
๒.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน
และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริงของนักเรียน
๒.๓ เพื่อจะได้รู้ถึงความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคล
๒.๔ เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาให้นักเรียนเป็นรายบุคล
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนกับโรงเรียน
๒. ผู้ปกครองได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน
และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริงของนักเรียน
๓. ได้รู้ถึงความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคล
๔. มีการป้องกัน และแก้ปัญหาให้นักเรียนเป็นรายบุคล
๕. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา

๖๖
เชิงปริมาณ
๑. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม การประชุมผู้ปกครองคิดเป็นร้อยละ ๙๐
๒. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน คิดเป็นร้อยละ ๙๐
๓. นักเรียนได้รับการคัดกรอง ร้อยละ ๑๐๐
๔. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของบุคคล ร้อยละ ๑๐๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑.วางแผนจัดทาโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูภัครดา

๒.ประชุมชี้แจงโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ผู้บริหาร

๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูภัครดา

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. ๖๓

คณะครู

๕.ดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- กิจกรรมคัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

ครูภัครดา

๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๗.ประเมินผลโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครู

๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ

เม.ย. ๖๔

ครูภัครดา

๖๗
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาวัน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ผลที่ได้
เริ่มต้น-วัน
การปฏิบัติงาน
สิ้นสุด

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๑. ประชุม
ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองได้มีโอกาส
พบปะกับครูประจา
ชั้นในชั้นเรียน

ก.ค. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูประจาชั้น

๒. เยี่ยมบ้าน
นักเรียน

ได้เห็นสภาพที่แท้จริง
ของนักเรียน

ก.ค. ๖๓ –
เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูประจาชั้น

๓. คัดกรอง
นักเรียน

ทาให้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล

ก.ค. ๖๓ –
เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

๔. ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ

ก.ค. ๖๓ –
เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูประจาชั้น

ครูประจาชั้น

๖. ทรัพยากรโครงการ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
เงินรายหัว

เงินรายหัว
๑๐,๐๐๐

๖๘
๗. การประเมินผล
ที่
๑.
๒.

๓.
๔.
๕.

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมิน
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง
สังเกต
นักเรียน และชุมชนกับโรงเรียน
ประเมินความพึง
พอใจ
ผู้ปกครองได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน สังเกตพฤติกรรม
ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะ
ประเมินความพึง
ทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพ พอใจ
ที่แท้จริงของนักเรียน
ได้รู้ถึงความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคล สังเกตพฤติกรรม
ประเมินความพึง
พอใจ
มีการป้องกัน และแก้ปัญหาให้นักเรียนเป็น
ประเมินความพึง
รายบุคล
พอใจ
นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
สังเกตพฤติกรรม
และตรงตามสภาพปัญหา

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกต
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบประเมินความพึงพอใจ
แบบสังเกตพฤติกรรม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจําชั้นในชั้นเรียน รับทราบด้านผลการเรียน ด้านความประพฤติ
การปรับตัวตามศักยภาพของนักเรียน
๒. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆเพื่อให้ได้ข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็น
สภาพที่แท้จริงของนักเรียน
๓. ครูจะได้รู้ถึงความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคล ในการส่งเสริม พัฒนา แก้ปัญหา และป้องกันแก่
นักเรียนได้ตรงตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๔. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภัครดา วงศ์ชนะภัย)
ครู

ลงชื่อ....................................................ผู้อ นุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๖๙
ชื่อโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพของนักเรียน
แผนงาน
แผนงานวิชาการ/งานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๒/๔
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาเนียง สุวรรณธรรมา , นางสาวพนิดา อรุณมณี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีสุนทรียภาพในการเรียนนั้นเป็นลักษณะอันพึงประสงค์
ประการแรกที่สาคัญยิ่ง เนื่องจากการที่มีมีสุขภาวะที่ดี เป็นการวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งด้วยการเตรียม
ความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่คุกคาม
ต่อสุขภาพได้ แต่ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและการสาธารณสุขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุ คคลตลอดจนปัญหาสภาพแวดล้อม
ทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่งนับวันแนวโน้มของปัญหาเหล่านี้มีค วามรุนแรงขึ้น โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโน
ประชาสรรค์) จึงได้มุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาให้ ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกกาลังกายสม่าเสมอ มี
น้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่ าง
เหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น รวมทั้งแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึ้ง เห็นคุณค่าใน
ศิลปะอันงดงาม ความไพเราะ น่ารื่นรมย์ของดนตรี พัฒนาฝึกฝนซึมซับจนเป็นนิสัยในชีวิตประจาวัน สามารถสร้าง
ผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการได้ตามวัย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๒.๔ เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
๒.๖ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ

๗๐
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรม
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
๒. นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้าหนักส่วนสูงกับ
อายุตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ รู้จัก
วิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
๔. นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดีมี
ความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่าเสมอ
๕. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
๖. นักเรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข
๓.๒ เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ร้อยละ
๘๐
๒. นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้าหนักส่วนสูงกับ
อายุตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐
๓. นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ รู้จัก
วิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง ร้อยละ ๑๐๐
๔. นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดีมี
ความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่าเสมอ ร้อยละ ๘๐
๕. นักเรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ร้อยละ ๘๐
๖. นักเรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐

๗๑
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑.วางแผนจัดทาโครงการ

มิ.ย.๖๒

ครูสาเนียง

๒.ประชุมชี้แจงโครงการ

มิ.ย.๖๒

ผู้บริหาร

๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม

มิ.ย.๖๒

ครูสาเนียง

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.ดาเนินกิจกรรม
- การจัดหาเวชภัณฑ์ยา
- กิจกรรมอิ่มท้อง สมองดี
- กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี/นาฏศิลป์ ศิลปะ
- กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านกีฬา
- การตรวจร่างกาย (ผม ฟัน เล็บ แต่งกาย) สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
- การดื่มอาหารเสริม (นม)
- กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

ก.ค. ๖๓ – เม.ษ. คณะครู
๖๔

ครูสาเนียง
ก.ค. ๖๓ – เม.ษ. ครูพนิดา
ครูอดิศักดิ์
๖๔

เม.ษ. ๖๔

คณะครู

๗.ประเมินผลโครงการ

เม.ษ. ๖๔

คณะครู

๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
โครงการ

เม.ษ. ๖๔

ครูสาเนียง
ครูพนิดา

๗๒
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
ระยะเวลาวัน
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ผลที่ได้
เริ่มต้น-วัน
ปฏิบัติงาน
สิ้นสุด
๑.การจัดหาเวชภัณฑ์ยา มีเวชภัณฑ์ยาไว้
ใช้รักษาโรค
ให้กับนักเรียน
๒. กิจกรรมอิ่มท้อง
สมองดี

๓. กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านดนตรี/
นาฏศิลป์ ศิลปะ

๔. กิจกรรมส่งเสริม
สุนทรียภาพด้านกีฬา

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการ

นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ
ด้านดนตรี/
นาฏศิลป์ ศิลปะ
อย่างมั่นใจ
นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ
ด้านกีฬาอย่าง
มั่นใจ

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูพนิดา

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
อบต.บ้านคา
บ้านบึง

ครูสาเนียง

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง
ครูพนิดา

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

๗๓
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

ระยะเวลาวัน
ผลที่ได้

งบประมาณ

เริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด

สถานที่

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูประจาชั้น

(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๕. การตรวจร่างกาย
(ผม ฟัน เล็บ แต่งกาย)
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

นักเรียนมีสุข
พลานามัยที่ดี

๖. การดื่มอาหารเสริม
(นม)

นักเรียนมี
พัฒนาการทาง
ร่างกาย
เจริญเติบโต
สมบูรณ์ตามวัย

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูประจาชั้น

๗. กิจกรรมเดินรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด

นักเรียนห่างไกล
จากสิ่งเสพติด
และความ
รุนแรง

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

๘. การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย

นักเรียนมี
สมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ก.ค. ๖๓ –
เม.ษ.๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

๗๔
๖. ทรัพยากรโครงการ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์
รวม
๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้ความสาเร็จ

๑. นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วม
กิจกรรมการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มี
ส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ
๒. นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
สมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้าหนัก
ส่วนสูงกับอายุตามเกณฑ์มาตรฐาน

๓. นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้น
จากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุข
ต่าง ๆ รู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัย
จากเหตุความรุนแรง
๔. นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความมั่นคง
ทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่
ดี มี ค วามพยายามจะพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ตนเองอย่างสม่าเสมอ
๕. นักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
เงินรายหัว
๓๐,๐๐๐
เงินรายหัว
๓๐,๐๐๐

วิธีการวัดและ
การประเมิน
สังเกต
แบบบันทึก

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกต

สังเกต
แบบบันทึก

สังเกต
แบบบันทึก

แบบสังเกต
แบบบันทึกภาวการณ์เจริญ
เติบโต
แบบบันทึกอาหารเสริม(นม)
แบบบันทึกสมรรถภาพทาง
กาย
แบบสังเกต
แบบประเมินพฤติกรรม

สังเกต
สอบถาม
แบบบันทึก

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ

สังเกต
สอบถาม

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

๗๕
ที่

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมิน
๖. นักเรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ สังเกต
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ เข้า
แบบบันทึก
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีความสุข

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกต
แบบประเมินพฤติกรรม

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและเข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
๒. นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามวัยโดยเปรียบเทียบน้าหนักส่วนสูงกับ
อายุตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. นักเรียนรู้เท่าทันและสามารถปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา และอบายมุขต่าง ๆ รู้จัก
วิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง
๔. นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง มีความมั่นคงทางอารมณ์ ภาคภูมิใจในตนเอง มองโลกในแง่ดีมี
ความพยายามจะพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่าเสมอ
๕.นักเรียนมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
๖. นักเรียนมีความชอบและเห็นคุณค่าของศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และนันทนาการ เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างมีความสุข

ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาเนียง สุวรรณธรรมา)
ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๗๖
ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหาร และการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านบึง
แผนงาน
แผนงานวิชาการ /บุคลากร /งบประมาณ /การบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑
ตัวชี้วัดที่ ๒.๒
ตัวชี้วัดที่ ๒.๖
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
.......................................................................................................................................................................
๑.หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๖ มาตรา
๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณ ภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริ ห ารจั ดการสถานศึกษาที่ต้อ งดาเนินการอย่ างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนประเภทที่ ๒ สู่ประเภทที่ ๑ เพื่อรองรับการกระจาย
อานาจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยต้องจัดทารายงานการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหาร และ
การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน เพื่อรองรั บการกระจายอานาจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)และการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สถานศึกษาจึง
ต้องตระหนักในการพัฒนาคุณภาพตนเองตามมาตรฐานการศึกษาชาติ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
บริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อรองรับการกระจายอานาจ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) รวมถึงต้อง
สร้างความเข้าใจให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้าใจถึงระบบการประกันคุณภาพภายในและการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์เป็นแม่บทในการพัฒนางานตามโครงสร้างการบริหารงาน
๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานและมีผู้รับผิดชอบงาน ๔ งาน และจัดระเบียบรองรับ
งานตามนโยบายของกระทรวงและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ดาเนินงานสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์
๒.๔ เพื่อให้สถานศึกษาได้ นิเทศ กากับ ติดตามงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๒.๕ เพื่อให้สถานศึกษาวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี

๗๗
๒.๖ เพื่อให้สถานศึกษาได้สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๒.๗ เพือ่ ให้สถานศึกษาได้จัดสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลเกณฑ์มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน
๒.๘ เพือ่ ให้สถานศึกษาจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
๒.๙ เพื่อให้สถานศึกษามีแฟ้มข้อมูลสารสนเทศและบันทึกข้อมูลโดยสื่อเทคโนโลยีของงาน ๔ งาน
อย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
๒.๑๐ เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการใช้ ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย
๒.๑๑ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทาแผนการพัฒนาตนเอง
๒.๑๒ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีการผลิตและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เชิงคุณภาพ
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ บริหารงาน ระยะเวลา ๓-๕ ปี (สถานศึกษามีการบริหารเชิง
กลยุทธ์ และใช้หลักการมีส่วนร่วม
๒. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ผู้รับผิดชอบงาน ๔ งาน และมีระเบียบ
รองรับงานสนองนโยบายของกระทรวงและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๒ (สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มี
ความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้เหมาะสมตามสถานการณ์สถานศึกษามีการกระจาย
อานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา และสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง)
๓. สถานศึกษาได้จั ดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่ส อดคล้องตามแผนกลยุทธ์ (สถานศึกษามี
รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)
๔. สถานศึกษาได้ นิเทศ กากับ ติดตามงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี (สถานศึกษา
มีการตรวจสอบและถ่วงดุล)
๕. สถานศึ ก ษาได้ วั ด ผลประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
(สถานศึกษามีการตรวจสอบและถ่วงดุล)
๖. สถานศึกษาได้สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๗. สถานศึกษาได้จัดสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลเกณฑ์มาตรฐาน ๑๘ มาตรฐาน
(สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)
๘. สถานศึกษาได้จัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน (สถานศึกษามีระบบการประกัน

๗๘
คุณภาพภายในที่ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และที่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
ผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา)
๙. สถานศึกษาได้จัดทาแฟ้มข้อมูลสารสนเทศและบันทึกข้อมูลโดยสื่อเทคโนโลยีของงาน ๔
งานอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
๑๐. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการใช้ ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย(นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน)
๑๑. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทาแผนการพัฒนาตนเองทุกคน
๑๒. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีการผลิตและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาทุกคน
๓.๒ เชิงปริมาณ
๑. สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ บริหารงาน ระยะเวลา ๓-๕ ปี คือพ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ร้อยละ ๑๐๐
๒. สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงานและผู้รับผิดชอบงาน ๔ งาน และมีระเบียบ
รองรับงานตามโครงสร้างการบริหารงาน อย่างชัดเจน ๔ งาน ร้อยละ ๑๐๐
๓. สถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีมีโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๑๐๐
๔. สถานศึกษาได้ นิเทศ กากับ ติดตามงาน ทุกโครงการตามแผนปฏิทินและขั้นตอนการ
ดาเนินงานของแผนปฏิบัติการประจาปี อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐๐
๕. สถานศึกษาได้สร้างเครื่องมือและทาการวัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานทุกโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ร้อยละ ๑๐๐
๖. สถานศึกษาได้จัดทาแฟ้มสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ร้อยละ ๑๐๐
๗. สถานศึกษาได้วัดผลประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓ มาตรฐานทั้งด้านการศึกษาขั้น
พื้นฐานการศึกษา และด้านปฐมวัยอย่างชัดเจน ร้อยละ ๑๐๐
๘. สถานศึกษาได้จัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ร้อยละ ๑๐๐
๙. สถานศึกษามีแฟ้มข้อมูลสารสนเทศและบันทึกข้อมูลโดยสื่อเทคโนโลยีของงาน ๔ งาน
อย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน ร้อยละ ๑๐๐
๑๐. เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการใช้ ICT อย่างมี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ร้อยละ ๑๐๐
๑๑. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทาแผนการพัฒนาตนเองทุกคน ร้อยละ ๑๐๐
๑๒. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีการผลิตและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาทุกคน
ร้อยละ ๑๐๐

๗๙
๔. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑.วางแผนจัดทาโครงการ

มิ.ย. ๖๓

คณะครู

๒.ประชุมชีแ้ จงโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน

๓.กาหนดวันทีจ่ ดั กิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ผู้อานวยการโรงเรียน

๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

คณะครู

๕.ดาเนินกิจกรรม
ผู้อานวยการโรงเรียน

- จัดทาแผนกลยุทธ์

ครูภัครดา

- จัดโครงสร้างการบริหารงาน ๔ งาน

ครูพรรวินท์และคณะ
ครู

- จัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
- นิเทศ กากับ ติดตามงาน

ผู้อานวยการโรงเรียน

- วัดผลประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการ
- สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั งิ านประจาปี
- จัดสร้างเครือ่ งมือวัดผลประเมินผลเกณฑ์มาตรฐาน
๓มาตรฐาน

คณะครู
มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

คณะครู
คณะครู

- จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
- จัดทาแฟ้มข้อมูลสารสนเทศและบันทึกข้อมูลโดยสื่อ
เทคโนโลยีของงาน ๔ งาน

ครูใยยอง
ครูอดิศกั ดิ ์

๘๐
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- จัดสร้างห้องเรียนทีม่ คี ุณภาพและติดตัง้ ICT ทีม่ ี
- จัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ครูอดิศกั ดิ ์
มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

ครูพรรวินท์

๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ษ. ๖๔

คณะครู

๗.ประเมินผลโครงการ

เม.ษ. ๖๔

คณะครู

๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการ
ปฏิบตั งิ านตามโครงการ

เม.ษ. ๖๔

ผู้อานวยการโรงเรียน

- บุคลากรมีการผลิตสื่อและใช้นวัตกรรมทางการศึกษา

คณะครู

๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๑. จัดทาแผนกล
ยุทธ์

ผลที่ได้

เริ่มต้น-วันสิ้นสุด

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

มีแผนกลยุทธ์

๒. จัดโครงสร้างการ มีโครงสร้างการ
บริหารงาน ๔ งาน บริหารงาน ๔
งาน
๓. จัดทาแผน
ปฏิบตั งิ านประจาปี

ระยะเวลาวัน

มีแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี

มิ.ย. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ผู้อานวยการ
โรงเรียน

มิ.ย. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูภัครดา

โรงเรียน
บ้านบึง
มิ.ย. ๖๓

คณะครู

๘๑
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
๔. นิเทศ กากับ
ติดตามงาน

ผลที่ได้
มีผลการนิเทศ
กากับ ติดตาม
งาน

ระยะเวลาวัน
เริ่มต้น-วันสิ้นสุด
มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

โรงเรียน
บ้านบึง

ผู้อานวยการ
โรงเรียน

โรงเรียน
บ้านบึง

คณะครู

๕. วัดผลประเมินผล มีผลการประเมิน
การปฏิบตั งิ านตาม การปฏิบัติงาน
ตามโครงการ
โครงการ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

๖. สรุปโครงการ
มีผลสรุปโครงการ
ตามแผนปฏิบตั งิ าน ตามแผนปฏิบัติ
งานประจาปี
ประจาปี

เม.ษ. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

คณะครู

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

คณะครู

มิ.ย. ๖๓

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูใยยอง

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

๗. จัดสร้าง
เครือ่ งมือวัดผล
ประเมินผลเกณฑ์
มาตรฐาน ๓
มาตรฐาน

มีเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
๓ มาตรฐาน

๘. จัดทา
มีแผนพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพ คุณภาพ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
๙. จัดทาแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศและ
บันทึกข้อมูลโดยสื่อ
เทคโนโลยีของงาน
๔ งาน

มีแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศและ
บันทึก
ข้อมูลงาน ๔ งาน

๘๒
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ผลที่ได้

ระยะเวลาวัน
เริ่มต้น-วันสิ้นสุด

สถานที่

งบประมาณ
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ

๑๐. จัดสร้าง
ห้องเรียนทีม่ ี
คุณภาพและติดตัง้
ICT ทีม่ ี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัยทุก
ห้องเรียน

มีห้องเรียนที่มี
คุณภาพและมี
ระบบ ICT ที่มี
ประสิทธิภาพและ มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔
ทันสมัย

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

๑๑. จัดทารายงาน
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

มีรายงานการ
ประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา

เม.ษ. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูพรรวินท์

๑๒. บุคลากรมีการ
ผลิตสื่อและใช้
นวัตกรรมทาง
การศึกษา

บุคลากรมีสื่อและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ.
๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

คณะครู

๖. ทรัพยากรโครงการ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ทรัพยากรโครงการ
- ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก
ผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผูป้ กครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
เงินรายหัว

เงินรายหัว
๓๐,๐๐๐

๘๓

๗. การประเมินผล
ที่
๑.
๒.

๓.

๔.
๕

๖
๗

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมิน
เพื่อให้สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์เป็นแม่บทใน การตรวจสอบ
การพัฒนางานตามโครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูล
เพื่อให้สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงาน ๔การตรวจสอบ
และผู้รับผิดชอบงาน ๔ งาน ตามนโยบายของ ข้อมูล
กระทรวงและตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
เพื่อให้สถานศึกษาจัดทาแผนปฏิบัติการ
การประชุมจัดทา
ประจาปีที่ดาเนินงานสอดคล้องตามแผนกล
ยุทธ์
เพื่อให้สถานศึกษาได้ นิเทศ กากับ ติดตาม
การนิเทศ
งาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
เพื่อให้สถานศึกษาวัดผลประเมินผลการ
- การตรวจสอบ
ปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ข้อมูล
ประจาปี
- การประเมิน
เพื่อให้สถานศึกษาได้สรุปโครงการตาม
การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ข้อมูล
เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดสร้างเครื่องมือวัดผล การประเมิน
ประเมินผลเกณฑ์มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน

๘ เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ท ารายงานพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอต่ อ หน่ ว ยงานต้ น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน
๙ เพื่อให้ ส ถานศึ ก ษามี แ ฟ้ม ข้ อ มูล สารสนเทศ
และบันทึกข้อมูลโดยสื่อเทคโนโลยีของงาน ๔

เครื่องมือทีใ่ ช้วัดและ
ประเมินผล
แบบตรวจสอบข้อมูล
แบบตรวจสอบข้อมูล

บันทึกการประชุม

บันทึกการนิเทศการปฏิบัติงาน
- แบบตรวจสอบข้อมูล
- แบบประเมิน
แบบตรวจสอบข้อมูล
แบบประเมินผลเกณฑ์
มาตรฐาน ๑๕ มาตรฐาน

- การตรวจสอบ
ข้อมูล
- การรายงาน

- แบบตรวจสอบข้อมูล
- แบบรายงานผล SAR

- การประชุม
- การสังเกต

- บันทึกการประชุม
- แบบสังเกต

๘๔
งานอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการ
ใช้งาน
ที่
ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
การประเมิน
ประเมินผล
๑๐ เพื่อให้สถานศึกษามีห้องเรียนที่มีคุณภาพเป็น - การสังเกต
- แบบสังเกต
แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่ มี ก า ร ใ ช้ ICT อ ย่ า ง มี - ประเมินความพึง - แบบประเมินความพึงพอใจ
ประสิทธิภาพ และทันสมัย
พอใจ
๑๑ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท า การประเมิน
แบบประเมินการประเมิน
แผนการพัฒนาตนเอง
ตนเอง
๑๒ เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีการผลิตและ การสังเกต
บันทึกการสังเกต
ใช้นวัตกรรมทางการศึกษา
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ บริหารงาน ระยะเวลา ๓-๕ ปี (สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ และใช้
หลักการมีส่วนร่วม)
๘.๒ สถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน ผู้รับผิดชอบงาน ๔ งาน และมีระเบียบรองรับงาน
สนองนโยบายของกระทรวงและตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒
(สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตามสถานการณ์สถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา และ
สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง)
๘.๓ สถานศึกษาได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์(สถานศึกษามีรูปแบบการ
บริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)
๘.๔ สถานศึกษาได้ นิเทศ กากับ ติดตามงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี (สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล )
๘.๕ สถานศึกษาได้วัดผลประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี(สถานศึกษามี
การตรวจสอบและถ่วงดุล )
๘.๖ สถานศึกษาได้สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
๘.๗ สถานศึกษาได้จัดสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลเกณฑ์มาตรฐาน ๓ มาตรฐาน(สถานศึกษามี
รูปแบบการบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน)
๘.๘ สถานศึกษาได้จัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่

๘๕
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน (สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และที่ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษา)
๘.๙ สถานศึกษาได้จั ดทาแฟ้มข้อ มูล สารสนเทศและบัน ทึก ข้อ มูล โดยสื่ อเทคโนโลยีของงาน ๔ งานอย่า ง
เป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
๘.๑๐ สถานศึกษามีห้องเรียนที่มีคุณภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการใช้ ICT อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันสมัย(นักเรียนมีความสุขที่ได้มาโรงเรียน)
๘.๑๑ ให้บุคลากรในสถานศึกษามีการจัดทาแผนการพัฒนาตนเองทุกคน
๘.๑๒ ให้บุคลากรในสถานศึกษามีการผลิตและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาทุกคน

ว่าที่ ร.ต. .......................................ผู้เสนอโครงการ
(อดิศักดิ์ นาระนะ)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโ ครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๘๖
ชื่อโครงการ

งานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
แผนงาน
แผนงานวิชาการ
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กําหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ –
๒๕๖๑) โดยมีเป้าหมายในปี ๒๕๖๑ มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็น
หลัก ๓ ประการคือ ๑.) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย ๒) เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษา ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียนโดยมียุทธศาสตร์หลัก
4 ประการคือ ๑) เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นความสําคัญของทักษะจําเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่
ส่งผลต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ๒) เน้นกระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน การ
นําจุดเน้นไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ ๓) สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน ในการนําจุดเน้นสู่การปฏิบัติ ๔) เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการกํากับ ติดตามและประเมินผลให้เป็น
เครื่องมือสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) จึงได้จัดทําโครงการงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตอบสนองนโยบายการศึกษา
๒.๒ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียน โดยให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๓ เพื่อกาหนดเกณฑ์การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.๔ เพื่อวางแผนการจัดการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๒.๕ เพื่อกาหนดแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

๘๗
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เชิงคุณภาพ
๑. มีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ตอบสนองนโยบายการศึกษา
๒. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียน โดยให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. มีเกณฑ์การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. มีขั้นตอนในการดาเนินการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๕. มีแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๒. ประชุมชี้แจโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๓. กําหนดวันที่จัดกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

ครูพรรวินท์

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
- กิจกรรมกําหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมการประเมินคุณลักษณธอันพึงประสงค์ผู้เรียน
๖. นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

เม.ย. ๖๔

ผู้อํานวยการ

๗. ประเมินผลโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครูและ
นักเรียน

๘. จัดทําแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

เม.ย. ๖๔

ครูพรรวินท์

๕. ดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการ

๘๘
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่
๑. กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
๒. กิจกรรมพัฒนา
แผนการจัดการ
เรียนรู้

ผลที่ได้
มีหลักสูตรสถานศึกษา
ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาริชาที่
รับผิดชอบ

๓. กิจกรรมกําหนด มีเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
เกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล
๔. กิจกรรมพัฒนา มีแผนงานในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และดาเนิน
ผู้เรียน
กิจกรรมตามที่กาหนดไว้
๕. กิจกรรมการ
มีแนวทางในการประเมินคุณ
ประเมินคุณลักษณ์ ลักษณ์อันพึงประสงค์ของ
อันพึงประสงค์ของ ผู้เรียน
ผู้เรียน

ระยะเวลาวัน
เริ่มต้น – วันสิ้นสุด
มิ.ย. ๖๔

สถานที่
โรงเรียน
บ้านบึง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ผู้อานวยการ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ผู้อานวยการ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ผู้อานวยการ

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูพรรวินท์

มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูพรรวินท์

๖. ทรัพยากรโครงการ
ทรัพยากรโครงการ
- ผู้เข้าร่อมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงาน
นอกผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
- วัสดุ – อุปกรณ์
รวม

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
เงินรายหัว

เงินรายหัว
๑๗,๙๓๐

๘๙
๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

การประเมิน

ประเมินผล

๑.

มีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอบสนอง
นโยบายการศึกษา

- การจัดการเรียนการ
สอน

- หลักสูตรสถานศึกษา

๒.

มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถของนักเรียน โดยให้ตรงตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

- การจัดการเรียนการ
สอน

- แผนการจัดการเรียนการสอน

๓. มีเกณฑ์การวัดและการประเมินผลที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- วัดผลและประเมินผล

- เกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผล

๔. มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- การดาเนินการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

๕. มีแนวทางในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน

- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน

- เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอบสนองนโยบาย
การศึกษา และนามาจักทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรียน โดยให้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีเกณฑ์การวัดและการประเมินผล และการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๙๐

ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ ลงชือ่ ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม )
ครู

( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๙๑
ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
แผนงานบริหารงานบุคคล
มาตรฐานที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๔
มาตรฐานที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๓.๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ และนางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาการดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
..............................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะเน้นการจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดย
การจัดหาแหล่งการเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และนาเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ ที่ทาหน้าที่รับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง
ๆ ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจ
ที่สมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกาลังใจที่ดีด้วย
โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั้นจาเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
เป็นการเปิดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้นามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
กาลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
๒.๒ เพื่อให้ครูและบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียน
๒.๓ เพื่อให้ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนศึกษาและให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๒.๔ เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๓.๑ เชิงคุณภาพ
๑. ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
๒. ครูและบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียน
๓. ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนศึกษาและให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนาและ

๙๒
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๔. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร
๓.๒ เชิงปริมาณ
๑. ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ
ร้อยละ ๘๐
๒. ครูและบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียน ร้อยละ ๘๐
๓. ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนศึกษาและให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๐
๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. วางแผนจัดทําโครงการ/กิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๒. ประชุมชี้แจงโครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๓. กําหนดวันที่จัดกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

๔. ประชาสัมพันธ์โครงการ

มิ.ย. ๖๓

ครูพรรวินท์

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ. ๖๔

ครูพรรวินท์

เม.ย. ๖๔

ผู้อํานวยการ

๗. ประเมินผลโครงการ

เม.ย. ๖๔

คณะครูและ
นักเรียน

๘. จัดทําแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

เม.ย. ๖๔

ครูพรรวินท์

๕. ดําเนินกิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมครูและบุคลากรรับการอบรมตามความ
สนใจและความสามารถ
- กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
- กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)
- กิจกรรมภายในเครือข่าย
๖. นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ

ตามโครงการ

๙๓
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติหน้าที่
๑. กิจกรรมส่งเสริม
ครูและบุคลากรรับ
การอบรมตาม
ความสนใจและ
ความสามารถ

ผลที่ได้
ครูและบุคลากรได้รับการ
เรียนรู้จากการเข้ารับการรอ
บรมตามความสนใจและ
ความสามารถ

๒. กิจกรรมศึกษาดู ครูและบุคลากรได้รับความรู้
เกิดการแลกเปลี่ยนทาง
งานนอกสถานที่
ความคิด มีแนวทางในการ
พัฒนาตน และการจัดการ
เรียนรู้
๓. กิจกรรมชุมชน ครูและบุคลากรมีการ
การเรียนรู้วิชาชีพ แลกเปลี่ยนศึกษาและให้
ข้อมูลสะท้อนกลับในการ
(PLC)
พัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
๔. กิจกรรมภายใน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์กร และสามรถสร้าง
เครือข่าย
เครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลต่างๆ กับ
โรงเรียนที่อยู่ในเครือข่าย
เดียวกัน

ระยะเวลาวัน
สถานที่
เริ่มต้น – วันสิ้นสุด
มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ. ๖๔ ตามที่จัด
อบรม

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ผู้อานวยการ

ตาม
สถานที่
กาหนดใน
การศึกษา
ดูงาน
มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ. ๖๔ โรงเรียน
บ้านบึง

ผู้อานวยการ

โรงเรียน
ภายใน
เครือข่าย

ครูพรรวินท์

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ. ๖๔

มิ.ย. ๖๓ – เม.ษ. ๖๔

ผู้อานวยการ

๙๔
๖. ทรัพยากรโครงการ
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ

แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่อมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงาน
นอกผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว

- วัสดุ – อุปกรณ์
เงินรายหัว
รวม

๕๐,๐๐๐

๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑. ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตาม
ความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ

วิธีการวัดและ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

การประเมิน

ประเมินผล

- การวิเคราะห์ความรู้ - ID Plan
ความสามารถที่ต้องการ
พัฒนาตนเอง
- การรายงานการเข้า
อบรม

๒.

ครูและบุคลากรได้นาเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อ - การรายงานการศึกษา
และใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน
ดูงาน

- บันทึกข้อความรายงานการเข้า
รับการอบรม
- บันทึกข้อความรายงาน
การศึกษาดูงาน

๙๕
ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ

การประเมิน

ประเมินผล

๓. ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนศึกษาและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

- การบันทึกการเข้าร่วม - รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมชุมชนการ
PLC
เรียนรู้วิชาชีพ

๔. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

- การสารวจความพึง
พอใจ

- แบบสารวจความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ นาเอาความรู้ที่ได้รับมา
ขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน มีการแลกเปลี่ยนศึกษาและให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ทั้งยังเกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ลงชื่อ................... ............................ ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นางสาวพรรวินท์ จันทร์หอม )
ครู

( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

๙๖
โครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ
แผนงาน
แผนงานบริหารทั่วไป
สนองมาตรฐาน
มาตรฐาน ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๕
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ และว่าทีร่ ้อยตรี อดิศักดิ์ นาระนะ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓
................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านตามศักยภาพของ
ผู้เรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้รอบด้านมีการพัฒนาตนเองตามความสนใจและ
ความถนัดได้อย่างเต็มที่ ครูต้องสร้างความตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ และบริบทโดยการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิ
ทัศน์ แหล่งเรียนรู้ สื่อ ภายในโรงเรียนให้ทันสมัยต่อการจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ครอบคลุม และบูรณาการทุกสาระวิชา
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริบทต่างๆภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาดสวยงาม
น่าอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน
๒. เพื่อพัฒนาปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาด
สวยงามน่าอยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน
๓. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงคุณภาพ
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริบทต่างๆภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาดสวยงามน่า
อยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน
๒. ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาดสวยงามน่า
อยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน

๙๗
เชิงปริมาณ
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริบทต่างๆภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาดสวยงามน่า
อยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน ร้อยละ ๙๐
๒. ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาดสวยงามน่า
อยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน ร้อยละ ๙๐

๔. วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑.วางแผนจัดทาโครงการ
๒.ประชุมชี้แจงโครงการ
๓.กาหนดวันที่จัดกิจกรรม
๔.ประชาสัมพันธ์โครงการ
๕.ดาเนินกิจกรรม
- กิจกรรมปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
- กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้สะดวดต่อการใช้ สวยงาม
ปลอดภัย น่าอยู่ อยู่อย่างมความสุข
- ระบบเสียงตามสาย
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบแสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ปรับปรุงซ่อมแซมพัดลมให้ใช้การได้ดี
- ปรับปรุง ซ่อมแซม และเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศ
๖.นิเทศ ติดตาม กิจกรรมโครงการ
๗.ประเมินผลโครงการ
๘. จัดทาแฟ้มสรุปโครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ

ระยะเวลา
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔
มิ.ย. ๖๓
มิ.ย. ๖๓ – เม.ย. ๖๔

ผู้รับผิดชอบ
ครูอดิศักดิ์
ครูอดิศักดิ์
ครูอดิศักดิ์
คณะครู

ผู้อานวยการ
ครูอดิศักดิ์

เม.ย. ๖๔
เม.ย. ๖๔
เม.ย. ๖๔

คณะครู
คณะครู
ครูอดิศักดิ์

๙๘
๕. กิจกรรม ระยะเวลา และขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม/ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ผลที่ได้

๑.กิจกรรม
อาคารโรงอาหาร
ปรับปรุงอาคารโรง ที่พร้อมใช้งาน
อาหาร
รองรับจานวน
นักเรียนมากขึ้น
๒.กิจกรรม
มีระบบเสียงตาม
ปรับปรุงแหล่ง
สายที่ดี แสงสว่าง
เรียนรู้ให้สะดวดต่อ เพียงพอในการ
การใช้ สวยงาม
เรียนรู้ พัดลมใช้
ปลอดภัย น่าอยู่
การได้ดี มี
อยู่อย่างมความสุข เครื่องปรับอากาศ
- ระบบเสียง
เพิ่ม
ตามสาย
- ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบแสง
สว่างและอุปกรณ์
ไฟฟ้า
- ปรับปรุง
ซ่อมแซมพัดลมให้
ใช้การได้ดี
- ปรับปรุง
ซ่อมแซม และ
เพิ่มเติม
เครื่องปรับอากาศ

ระยะเวลาวัน
เริ่มต้น-วัน
สิ้นสุด

สถานที่

มิ.ย. ๖๓ –
เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

มิ.ย. ๖๓ –
เม.ย. ๖๔

โรงเรียน
บ้านบึง

ครูอดิศักดิ์

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
(บาท)

๙๙
๖. ทรัพยากรโครงการ(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณ

ทรัพยากรโครงการ

แหล่งงบประมาณ

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจากหน่วยงานนอก

จานวนเงิน(บาท)

เงินรายหัว

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วัสดุ-อุปกรณ์

เงินรายหัว
รวม

๒๙,๕๔๐

๗. การประเมินผล
ที่

ตัวชี้ความสาเร็จ

วิธีการวัดและ
การประเมิน

๑.

๒.

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริบทต่างๆ
ภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมในการใช้งาน
มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่และปลอดภัย
ต่อผู้เรียน

-การสารวจ

-แบบบันทึกการสารวจ

-การประเมิน

-แบบประเมิน

เพื่อพัฒนาปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ ให้เหมาะสมในการใช้
งาน มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่และ
ปลอดภัยต่อผู้เรียน

-การสังเกต

-แบบสังเกต

-การตรวจสอบ

-แบบตรวจสอบ

-การประเมิน

-แบบประเมิน

๑๐๐
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริบทต่างๆภายในโรงเรียน ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาดสวยงามน่า
อยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน
๒. ปรังปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ให้เหมาะสมในการใช้งาน มีความสะอาดสวยงามน่า
อยู่และปลอดภัยต่อผู้เรียน

ว่าที่ ร.ต. .......................................ผู้เสนอโครงการ
(อดิศักดิ์ นาระนะ)
ครูชานาญการ

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)

